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MILÍ BARDEJOVČANIA,
dostáva sa Vám do rúk prvé vydanie
miestnych novín, ktoré sú výsledkom
spolupráce neformálneho združenia
Bardejovizie.sk a spravodajského portálu
Ahoj Bardejov.sk. Tento dvojmesačník sa
bude venovať jednotlivým témam, ktoré
súvisia výlučne s Bardejovom. Periodikum
je pripravované Bardejovčanmi
o Bardejove a pre Bardejov.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V MESTE BARDEJOV
Školstvo. Rozsiahla téma, pri ktorej každému z nás príde na um množstvo
otázok a na tie otázky existujú mnohé a rozsiahle odpovede. Vzdelanie.
Elementárna jednotka pri vývine štátu. Školstvo sa snaží s novými trendmi
držať krok, no nie vždy sa mu to darí. Veľa záleží od toho, koľko má škola
k dispozícii financií. V súčasnosti školy získavajú finančné prostriedky hlavne
na základe normatív, to znamená, že každý žiak do školy prinesie určitú
čiastku peňazí. Podľa učiteľov nešťastné nastavenie. Školy medzi
sebou súperia, bijú sa o každé dieťa.
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Zo žiaka sa stal tovar Mestská polícia
v Bardejove
Každá škola bojuje o žiakov, čím viac žiakov, tým viac peňazí. „Kdesi som čítal,
že normatívne financovanie na žiaka je
tragickým omylom slovenského školstva.
Zo žiaka sa stal tovar a to nepovažujem
za správne . Školy vsadili na kvantitu a
kvalita nám z roka na rok klesá,
čo dokazujú aj medzinárodné
merania,” hovorí Peter Maslej.
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Neformálne združenie Bardejovizie.sk si
pri svojom vzniku kládlo za úlohu zbierať,
iniciovať, publikovať, propagovať
a spoluvytvárať vízie pre Bardejov. Jedným
zo spôsobov, ako chceme toto napĺňať
je aj formou vydávania týchto novín, kde
chceme predstavovať Bardejovčanov a ich
vízie z rôznych oblastí, ktoré súvisia
s mestom. Napriek tomu, že Bardejovízie
vznikli v súvislosti s architektúrou a
plánovaním mesta, prvú tému sme zvolili
školstvo a vzdelávanie s dôrazom na
základné školy. Práve táto oblasť má
jeden z najväčších vplyvov, ako bude
naše mesto vyzerať v budúcnosti.
Veríme, že týmto spôsobom zapojíme
do diskusie o budúcnosti mesta aj Vás
občanov. K daným témam privítame vaše
postrehy, názory a podnety. Radi ich
uverejníme. Napíšte nám, aké témy by
Vás v budúcnosti zaujímali a akým témam
v Bardejove by sme sa mali venovať.
Hlavnou témou budúceho čísla bude šport
v Bardejove a všetko, čo s tým súvisí.
V krátkosti sa vrátime aj k téme školstvo.
Uverejňovať budeme tiež príspevky
občanov, ktoré budú prinášať konkrétne
riešenia a predstavy o budúcnosti
Bardejova.

Práve tento rok sa mestská polícia
v Bardejove dožíva štvrť storočia.
Zakladajúcim náčelníkom bol Stanislav
Šimco, polícia mala pri vzniku jedenásť
príslušníkov. Postupne sa za 25 rokov
počet vyšplhal až na dvadsaťsedem
príslušníkov.
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Milo Olejar

NIEKEDY MUSIA Z DVOCH TRIED
VYTVORIŤ JEDNU

ZŠ na sídlisku Vinbarg

V meste Bardejov existuje šesť školských
obvodov, ktoré určujú, do ktorej školy má
byť dieťa zapísané. Niektoré školy majú
vo svojom obvode desiatky ulíc i mnoho obcí
z okresu, iné školy iba niekoľko. Špecifickou
je ZŠ na Vinbargu, ktorá má v školskom
obvode len päť ulíc.
„Máme
platné
všeobecne
záväzné
nariadenie mesta, ktoré hovorí o určení
školských obvodov, to je taká orientačná
mapa pre rodiča a pre školy, aby vedeli,
z ktorej časti mesta, kde ktoré dieťa je v rámci
tohto systému zaradené. Samozrejme,
v konečnom dôsledku je to aj na rozhodnutí
rodiča, pre ktorú školu sa rozhodne. V tomto
je mesto špecifické, pretože tam tá možnosť
je, iné je to s obcami, kde sú vlastne rodičia
motivovaní predovšetkým tým, že ak
dieťa nenastúpi do školy, do príslušného
školského obvodu, tak samozrejme to súvisí,
že nemá nárok na preplácanie cestovného,“
vysvetľuje R. Semanišin a pokračuje: „Aj na
poradách s riaditeľmi apelujeme na to, aby

deti boli prioritne zapisované do príslušných
školských obvodov a možno je to aj apel na
rodičov, aby sa to snažili dodržiavať. Myslím
si, že všetky školy v meste sú kvalitné,
majú svoje špecifiká, orientujú sa nejakým
smerom, ale nevidím dôvod, aby dieťa
nebolo zapísané do daného príslušného
školského obvodu.“
Práve mesto rozhoduje o tom, ktoré ulice
a obce patria ku ktorému školskému obvodu.
„Mesto ako zriaďovateľ prostredníctvom
tohto Všeobecne záväzného nariadenia má
taký jeden z nástrojov, ako vybalansovať
celý ten systém, aby neboli školy, ktoré
budú kapacitne preplnené a naopak školy,
ktoré budú v tomto smere poddimenzované.
Zohľadňujeme pri tom mnohé kritéria, ako je
napr. dostupnosť z hľadiska dopravy. Myslím
si, že v tomto smere sme dobre pripravení,“
pokračoval R. Semanišin.
Vinbarg deti z obcí nemá
Riaditeľ ZŠ na Vinbargu, ktorá má 298
žiakov, vníma prerozdeľovanie žiakov z obcí
i samotné obvody nasledovne: „Ak by sme
porovnali v bardejovských školách počty
detí bývajúcich v Bardejove, patrili by sme ku
školám s ich najväčším počtom. Sme jedinou
ZŠ na území mesta v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti bez detí zo spádových obcí. Kým
v ostatných školách počty detí v triedach
na druhom stupni príchodom detí z obcí
rastú, my niekedy musíme triedy spájať
a z dvoch urobiť jednu,“ povedal Peter
Maslej. Nevýhodu vidí v polohe školy a jej
neprístupnosť pre deti a s tým spojené
náklady na dopravu MHD.
Rodičia nie vždy dodržujú školské obvody

Vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry,
René Semanišin
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Viac ako dvojnásobný počet žiakov má
ZŠ na Wolkerovej ulici. Naopak, škola je
takmer v centre mesta a v blízkosti sú aj
ďalšie základné školy. „Máme veľa prípadov,
že dieťa prídu zapísať rodičia z iných

ŠKOLSTVO

obvodov. Školský zákon to umožňuje,
dôvodov, prečo zapísať dieťa na inú školu,
je mnoho. Napríklad rodičia z dedín uvažujú,
že ak pracujú v meste, tak nie je pre nich
problém dieťa nechať na niektorej mestskej
škole,“ uviedla Dagmar Filipová, riaditeľka
školy s počtom žiakov 648. „Keďže sme
v susedstve so školou na Komenského ulici,
tak sú niektoré bloky, ktoré patria ku nám,
ale deti bývajú na druhej strane cesty a rodič
si premyslí, či bude riskovať nejakú prekážku.
Napr. Partizánska ulica niekedy patrila ku
nám, potom prešla na ZŠ Pod Papierňou.
Mnohí títo rodičia z Partizánskej uvažujú,
aby deti nemuseli zdolávať prekážky, tak ich
dajú na našu školu,“ dodala riaditeľka školy.
Rodičia sa často rozhodujú aj podľa toho,
že na ktorú školu chodili oni alebo kde
chodí už niektorý potomok. Súrodenci preto
navštevujú zväčša rovnakú školu.
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ŠKOLY A ŠKOLSKÉ
ZARIADENIA V MESTE
BARDEJOV
Pokračovanie z úvodnej strany
Riaditelia sa každodenne stretávajú
s mnohými problémami. Okrem
financií je to vonkajší stav budov,
zatekajúce strechy, staré okná, cez
ktoré hlavne v zime fúka, zničené
ihriská a mnohé ďalšie starosti,
nehovoriac o technike samotného
vzdelávania či vybavenia tried. Aj
o úrovni vzdelávania by sa dalo písať
na veľa riadkov.
V nasledujúcich článkoch sme sa
pokúsili v krátkosti nahliadnuť do
školstva priamo v našom meste.
Zisťovali sme, koľko žiakov navštevuje
jednotlivé školy, na ktorú ZŠ je
potrebné prváčikov zapísať, čo trápi
riaditeľov. Deviataci sa rozhodujú, kam
budú smerovať ich kroky, ktorú strednú
školu si vybrať. Mnoho raz to nie je
jednoduché. Deti sa formujú nielen
v školských laviciach, ale aj mimo nich
a preto sme sa venovali aj základným
umeleckým
školám.
Niektoré
sa venujú tancu, iné hudobným
nástrojom, ďalšie spevu. No sú aj
takí, ktorých baví učiť sa cudzí jazyk.
A nemusí to byť len dieťa, častokrát
sú to aj dospelí. Predstavili sme si
jednu z jazykových škôl, ktoré pôsobia
priamo v Bardejove. Aj keď školstvo
dostalo v tomto čísle z priestorového
hľadiska viac ako polovicu, nezmestilo
sa všetko. Školstvo je rozsiahla téma,
ku ktorej sa vrátime nielen na webe,
ale aj v ďalšom vydaní novín. Preto
radi uvítame vaše postrehy a názory,
o ktoré sa môžete podeliť spolu
s ďalšími Bardejovčanmi.
 red
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V MESTE EVIDUJÚ POKLES ŽIAKOV

Pokles je spôsobený najmä generačnou obmenou

V meste Bardejov sa nachádza deväť
základných škôl, šesť štátnych a tri neštátne.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Bardejov je šesť základných škôl, z toho dve
školy sú spojené s materskou školou. Okrem
toho je v meste sedem materských škôl.
V posledných rokoch je zaznamenaný úbytok
žiakov, v minulom školskom roku bolo na
školách 3231 žiakov, v tomto školskom roku
je to 3155 žiakov. „Pokles je spôsobený
najmä generačnou obmenou. Disproporcia
je medzi počtom odchádzajúcich deviatakov
a medzi počtom prichádzajúcich piatakov.
V materských školách je počet detí
z dlhodobého hľadiska stabilný. Čísla sú vždy
známe až po reálnom nástupe. Situácia je
však stabilná, nevidím smerom do budúcna
nejaký zásadnejší problém, aj keď analýzy
a podklady, ktoré máme, hovoria o tom, že
čísla môžu v priebehu dvoch rokoch mierne
klesať,“ uviedol vedúci oddelenia školstva
a telesnej kultúry René Semanišin.
Školské obvody – kam zapísať dieťa
Na plnenie povinnej školskej dochádzky
žiakov na základných školách je na území
mesta Bardejov a v jeho častiach určených
šesť školských obvodov:

Krátky rad, Kuzmányho, Mičkova, Na
Hradbách, Pod brehom, Pod Kalváriou,
Pod Lipkou, Pod Šibeňou horou, Postajok,
Poštárka č. 44-46, 88-92, 51-54, 112, 113,
114, 1-28, 101-111, 115-130, 132-135,
138-145, 148, 151, Poštová, Puškinova,
Radničné námestie, Rhodyho, Starý Blich,
Stöcklova, Sv. Jakuba, Šiancova, Ťačevská č.
1-4, 5-21, 25-37, Veterná. Tvoria ho obce:
Kľušov, Lukavica, Nižná Voľa, Vyšná Voľa,
Tročany.
Druhý školský obvod pre Základnú školu
na Ul. Wolkerovej tvoria ulice: Bardejovská
Zábava, Gorkého, Gorlická, Jiráskova č. 1-4,
14, 18-23, Komenského č. 20-22, 28-45,
Mihaľov, Moyzesova, Poštárka č. 55-60,
93-100, 156, Sázavského, Ťačevská č.2224, 40, 42-43, Wolkerova. Tvoria ho obce:
Hervartov, Kobyly, Poliakovce, Richvald,
Šiba.
Tretí školský obvod pre Základnú školu
Bartolomeja Krpelca na Ul. T. Ševčenku tvoria
ulice: Andraščíkova, Bardejovské Kúpele, B.
S. Timravy, Dlhý rad, Družstevná, Fučíkova,
Hurbanova, Kellerova, Mlynská, Mníchovský
potok, M. V. Miškovského, Nábrežná, Nám.
SNP, Nový sad, Štefánikova, T. Ševčenku,
Toplianska, Ul. 29. augusta, Poštárka č. 2943, 155. Tvoria ho obce: Hrabovec, Komárov.

Prvý školský obvod pre Základnú školu
na Ul. Komenského tvoria ulice: Baštová,
Bezručova, Fraňa Kráľa, Františkánov, Štvrtý školský obvod pre Základnú školu
Hviezdoslavova, Jiráskova č. 6-7, Kláštorská, s materskou školou na Ul. Pod Papierňou
Komenského č. 1-19, 25-27, kpt. Nálepku, tvoria ulice: Cintorínska, Gutgeselova,

PRIAMO U VÁS
DOMA

informačnú dieru. Každý deň sa v našom
okolí udeje množstvo rôznych vecí a všetky
informácie sa k ľuďom dostanú len veľmi
ťažko. Desiatky správ treba pretriediť
a práve portál ahojbardejov.sk podáva
Pred viac ako dvoma rokmi Bardejovčania občanom mesta len tie najdôležitejšie
prvýkrát započuli slovné spojenie Ahoj správy, o ktorých je dobré vedieť.
Bardejov. Práve v tomto čase prvý raz
svetlo sveta uzrel spravodajský portál, Na portáli nájdete niekoľko zaujímavých
ktorý sa medzi obyvateľmi ustálil veľmi funkcií, ktoré Bardejovčanom nesmierne
rýchlo a stal sa každodenným príjmom uľahčujú vyhľadávanie. Ako prví sme
mnohých noviniek nielen priamo z mesta, zaviedli jedinečný kalendár udalostí, v
ale aj z celého bardejovského okresu. ktorom nájdete všetky podujatia a akcie,
Prostredníctvom tohto komunikačného ktoré sa konajú v celom okrese. Dôležité
kanála sa v Bardejove podarilo zaplátať miesto má katalóg firiem. Práve v ňom

bardejovízie.sk

ŠKOLSTVO

Homolkova, Chyzerova, J. Bottu, Mikulovská,
Partizánska, Pod Papierňou, Sládkovičova,
Poštárka č. 47-50, 61-67, 86-87, 131, 136.
Tvoria ho obce: Kurov, Mokroluh, Rokytov,
Sveržov, Tarnov, Zlaté.
Piaty školský obvod pre Základnú školu s
materskou školou na Ul. Pod Vinbargom
tvoria ulice: Bernolákova, Českej Lípy,
Duklianska, Gróner, J. Jesenského, J.
Kalinčiaka, J. Matušku, Kacvinského,
Kukorelliho,
Kukučínova,
Kúpeľná,
Kutuzovova, Ľ. Štúra, M. Benku, Pod
Vinbargom, Pri Štepnici, Priemyselná,
Přerovská, S. Chalupku, Tehelná, Ul. 9. mája,
Poštárka č. 68-83, 84-85, 137, Slovenská,
mestská časť Dlhá Lúka a Bardejovská Nová
Ves. Tvoria ho obce: Andrejova, Becherov,
Beloveža, Brezovka, Hutka, Chmeľová,
Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka,
Ondavka, Rešov, Šarišské Čierne, Varadka,
Vyšná Polianka.
Šiesty školský obvod pre Základnú školu
na Nám. arm. gen. L. Svobodu tvoria ulice:
J. Grešáka, Nám. arm. gen. L. Svobodu, L.
Novomeského, A. Svianteka, J. Švermu.
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Základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Bardejov
Základná škola Komenského 23 –
riaditeľ J. Mika
Základná škola, Wolkerova 10 –
riaditeľka D. Filipová
Základná škola Bartolomeja Krpelca,
Tarasa Ševčenka 3 – riaditeľ I. Bandurič
Základná škola s materskou školou,
Pod Vinbargom 1 – riaditeľka M.
Kravcová
Základná škola s materskou školou,
Pod Papierňou 1 – riaditeľ J. Lazor
Základná škola, Nám.arm.gen.
Svobodu 16 – riaditeľ P. Maslej

L.

si môžete vyhľadať podnik alebo službu,
ktorú potrebujete a získať o danej firme
všetky potrebné informácie. Na webe
nechýba ani aktuálne denné menu
viacerých reštaurácii. Obľube sa tešia
reportáže, takže okrem písaného slova
získate na portáli aj prístup k mnohým
videám. Medzi základné témy patrí šport,
kultúra i školstvo, hlavná téma prvého
čísla. Už na začiatku, keď sme sa prvýkrát
postavili na štartovaciu čiaru, sme vyslovili
prísľub, že Ahoj Bardejov sa dostane
občanom historického mesta priamo do
rúk. V tejto chvíli sa tak stalo.
 Redakčný tím
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RODIČIA SA ROZHODUJÚ, KTORÚ
ŠKOLU ZVOLIA PRE SVOJU RATOLESŤ

Riaditeľka školy, Dagmar Filipová

oslovuje. Častokrát rozhoduje aj tradícia
či presvedčenie, že je to tá správna škola
pre jeho dieťa, pretože sám bol žiakom tej
školy. V našej škole máme deti z celého
okresu. Rodičia, ktorí sú zamestnaní
v meste, nemajú problém dopraviť dieťa
autom do našej školy. Sme v susedstve
so školou na Komenského ulici . I keď
spadajú niektoré časti sídliska do rajónu
našej školy, ale žiaci majú bližšie na ZŠ na
Komenského ulici, rodič si premyslí, či bude
riskovať nejakú prekážku (cestu) alebo dá
dieťa na ZŠ na Komenského ulici. Napr.
Partizánska ulica niekedy patrila k nám,
ale potom prešla na ZŠ Pod Papierňou.
Mnohí rodičia z Partizánskej ulice uvažujú
podobným spôsobom, aby deti nemuseli
chodiť ďaleko do školy, tak ich dávajú do
našej školy,“ prezrádza riaditeľka ZŠ na
Wolkerovej ulici Dagmar Filipová.

Aj keď školské obvody sú dané všeobecne
záväzným nariadením mesta, nie všetci
rodičia zapisujú dieťa na tú školu, ku ktorej
ich ulica patrí. Niektorí rodičia dieťa dajú
tam, kde chodili oni, iní sa rozhodujú podľa
dostupnosti, niektorí si školu vyberajú
podľa kvality či kvôli bohatej mimoškolskej Ďalším dôvodom môže byť fakt, že ak
jedno dieťa chodí na tú školu, zapíšu
záujmovej činnosti.
rodičia aj dieťa druhé. Jedným z kritérií
„Je pomerne veľa takýchto prípadov. môže byť aj vonkajší stav škôl, fasády či
Školský zákon
umožňuje každému úprava nádvoria. Viacero ZŠ v meste už
rodičovi prihlásiť dieťa na školu, kde rekonštrukciou prešlo, no sú školy, ktoré
chce. Školu, ktorá ho nejakým spôsobom na výmenu okien či opravu strechy ešte len

V NAJBLIŽŠOM ČASE SA ZÁKLADNÉ ŠKOLY
RUŠIŤ NEBUDÚ
Šesť škôl a každá má iný počet žiakov.
Niektorá viac, iná menej. Aj v posledných
týždňoch sa v meste diskutuje o potrebe
reformovať, rušiť, deliť. Viac ako tritisíc
žiakov navštevuje ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
Podľa vedúceho
školstva R. Semanišina je situácia
stabilizovaná, do budúcna možnosť
veľkých zmien nevidí. „Aj na školách,
ktoré dlhodobo mali menší počet žiakov,
aj organizačnou zmenou spojenia ZŠ s MŠ
sa podarilo nájsť zmysluplný systém
fungovania a aj financovania. Sú školy,
kde si vieme predstaviť, aby bol počet
žiakov vyšší. No z dlhodobého hľadiska
celú situáciu zvládame a nemáme školu,
ktorá by bola poddimenzovaná,“ prezrádza
R. Semanišin. Ďalej uvádza, že mesto vie
zvládnuť stav, ktorý na školách vládne.
„Pokiaľ nedôjde k nejakej zásadnej zmene
financovania, tak je to aj z dlhodobého
hľadiska udržateľné. Už aj kvôli tomu, že
si uvedomujeme, ako je nastavená školská
sieť a je to zodpovednosť aj voči budúcim
prírastkom detí, možno aj z obcí. Ale aj
z hľadiska toho, aby sme vedeli poskytnúť
možnosti aj na riešenie takýchto vecí.“
Najmenej žiakov má ZŠ s MŠ Pod Papierňou.
„Táto škola je momentálne stabilizovaná,
kapacitne nie je plnohodnotne naplnená,
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ale aj to spojenie ZŠ s MŠ urobilo svoje.
Môžem povedať, že momentálne problém
s financovaním školy nie je. S riaditeľom
intenzívne komunikujeme na nových
formách, metódach, ktoré by som však
ešte nerád prezrádzal. Chceli by sme
nejakou špecifikáciu tejto školy, alebo
nejakým špeciálnym zameraním získať do
školy o čosi viac žiakov,“ informuje vedúci
školstva.
„V poslednej dobe a obzvlášť vtedy, keď
sa začínajú zápisy, tak je taká móda, že
sa na verejnosti objavujú informácie, že
nejakú školu ideme rušiť. Odkedy som ja
na poste a ešte aj za môjho predchodcu,
nepadla ani úvaha o tom, , že by sme
niektorú z našich škôl chceli rušiť.“ Pre

čakajú. Prioritou mesta je opraviť všetky
školy a telocvične.
„Naša škola už bude mať 43 rokov, pekný
darček sme dostali pri príležitosti jubilea
školy, teda pred tromi rokmi. V roku
2013 z eurofondov aj vďaka nášmu
zriaďovateľovi sme boli zateplení. Bola to
už urgentná situácia, omietku sme mali
v katastrofálnom stave, padala na hlavu,
ohrozovala deti. Máme nové radiátory,
s ktorými sme mali obrovské problémy.
Je pravdou, že ešte ostala nezateplená
telocvičňa, ktorá je v havarijnom stave,“
pokračuje D. Filipová. Takéto problémy
majú viaceré školy v meste.
Riaditeľka ZŠ na Wolkerovej ulici vníma
financovanie škôl, keďže platí, čím viac
žiakov, tým viac peňazí, nasledovne: „VZN
mesta umožňuje rodičom zapísať dieťa
tam, kde chce. K nám ak príde niekto mimo
nášho obvodu, pýtam sa ho, čo ho vedie
k tomuto kroku a prečo nejde zapísať dieťa
na svoju školu. Mesto nás vedie k tomu,
aby sme sa snažili rajonizáciu dodržiavať.
Ak má rodič rozumné argumenty, napr. že
má dieťa problém s chrbticou a na základe
odporúčania lekárov sa má viac venovať
plávaniu, nemám dôvod to dieťa neprijať na
našu školu. Iné by bolo, ak by boli problémy
z kapacitného hľadiska,“ dodala. Rovnaké
slová potvrdzujú aj ostatní riaditelia škôl.
 red
mesto nie je podstatné iba financovanie,
ale aj kvalita vyučovania a samotnej
výchovy. „Čo sa týka základných škôl,
stále sa hovorí iba o financovaní, ale naša
priorita je kdesi inde. Nepotrebujeme mať
predimenzované školy čo sa týka kapacity,
len kvôli tomu, že v pomere žiak – normatív
je to ekonomicky výhodné. Záleží nám
ešte aj na tom druhom a podstatnom, čo
sa mnoho krát opomína – na zabezpečení
kvalitnej výchovy a vzdelávania,“ dodal
René Semanišin.
Počet žiakov na školách je nasledovný:
ZŠ na Komenského ulici – 851 žiakov
ZŠ na Wolkerovej ulici – 648 žiakov
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom – 603 žiakov
ZŠ B. Krpelca – 597 žiakov
ZŠ na Vinbargu – 298 žiakov
ZŠ s MŠ Pod Papierňou – 158 žiakov
 red
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PRIORITOU ZUŠ M. VILECA JE
ROZVÍJANIE UMELECKÉHO RASTU
ŽIAKOV
kreatívnych dielní pre žiakov prvého stupňa
základných škôl, ktorých sa zúčastnilo
viac ako dvesto detí. Žiaci sa tiež zúčastnili
viacerých medzinárodných výtvarných
súťaží s poprednými umiestneniami.

ZUŠ M. Vileca

Vaša škola značnou mierou participovala
na Koncerte vďaky a pripravila program pre
vyhlásenie ankety Športovec roka
Áno, Koncert vďaky bol spojený
s odovzdávaním cien primátora mesta
Bardejov. Pripravovali sme aj koncert ku
príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej
vojny a naši žiaci vystupovali aj v programe
vítania nových prvákov mesta Bardejova.
Pripravili sme tri pravidelné mesačné
koncerty, ktoré vzhliadlo vyše tristo divákov.

Základná umelecká škola Michala Vileca
v Bardejove patrí k školám, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov.  
K 31.12.2015 školu navštevovalo 841
žiakov. Vyučovanie prebieha individuálnou
a kolektívnou formou v štyroch odboroch –
v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno
– dramatickom.  O mnohých aktivitách sme sa
porozprávali s Máriou Ďurčákovou, riaditeľkou V závere roka takisto pripravujete vianočný
školy.
galaprogram v športovej hale

Škola sa zapája do mnohých projektov. Prezentujeme
sa
svojim
vlastným
Skúste nám niektoré vymenovať
vianočným Galaprogramom s diváckou
účasťou viac ako 2500 poslucháčov. Žiaci
Spolupracovali sme s kultúrnymi inštitúciami hudobného a tanečného odboru svojim
nášho regiónu a podieľali sme sa na kultúrnych vystúpením spestrili ďalšie mnohé programy
aktivitách mesta. Usporiadali sme výstavu – pre jubilantov na Mestskom úrade, pre
výtvarného odboru v Minigalérii našej ZUŠ kultúrne inštitúcie mesta Bardejov či viaceré
pod názvom Naše obrázky či absolventskú fašiangové plesy. Spríjemňovali aj chvíle na
výstavu a autorskú výstavu žiakov štúdia koncertoch v Promenádnom parku.
pre dospelých v Poľsko-slovenskom dome.
Učitelia výtvarného odboru pripravili súbor

ORIENTUJÚ SA NA MULTIKULTÚRNU
VÝCHOVU
Okrem základnej umeleckej školy Michala je na materskej dovolenke,“ prezrádza
Vileca v Bardejove existujú aj ďalšie, zástupkyňa riaditeľa Monika Hankovská
súkromné školy, ktoré sa zameriavajú a hovorí, čím je táto škola špecifická.
na mimoškolské aktivity. Jednou z nich je
aj Súkromná základná umelecká škola,
sídliaca na Dlhom rade 30. Od septembra
2015 funguje ako samostatné pracovisko,
predtým fungovala ako elokované
pracovisko SZUŠ v Košiciach. Riaditeľom
školy je Gejza Adam.
„V našej SZUŠ sa môžu vzdelávať žiaci
v štyroch odboroch: hudobný odbor (hra na
klavíri, na keyboarde, na gitare, na husliach,
na zobcovej flaute, na akordeóne, na
kontrabase, spev, zborový spev, tanečná
a džezová skupina), tanečný odbor,
výtvarný odbor a literárno-dramatický
odbor. V hudobnom odbore vyučujú Gejza
Adam, Marta Kmeťová, Eduard Kmeť,
Ľudovít Billý, Martin Tipul, Jaroslav Kožlej
a Karol Adam. V tanečnom odbore vyučujú
Milan Lacko a Jana Maxinová. V literárnodramatickom odbore momentálne učím ja,
zastupujem Alexandru Marcinovú, ktorá
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Vaši žiaci taktiež dosahujú popredné
umiestenia na súťažiach. Kde sa im darilo
najviac?
Na krajskej súťaži v speve získali naše žiačky
zlaté a bronzové pásmo. Na medzinárodnej
gitarovej súťaži v poľských Gorliciach
získali naši žiaci zlaté a strieborné pásmo.
V Rajeckých Tepliciach na medzinárodnej
akordeónovej súťaži získal náš žiak bronzové
pásmo a na celoslovenskej akordeónovej
súťaži v Giraltovciach získal žiak našej ZUŠ
strieborné pásmo.
Aké súťaže ste spoluorganizovali, resp.
organizovali?
Škola spoluorganizovala na koncerte v
rámci Medzinárodného projektu Beskydy
bez hraníc, kde sa predstavili mladí klavírni
interpreti z viacerých krajín EÚ v sprievode
ruského sláčikového kvarteta. Škola sama
zorganizovala viacero súťaží – okresné
kolo Slávik Slovenska 2015, okresnú súťaž
v hre na keyboarde a výtvarnú súťaž pre
najmenších - O najmladší výtvarný talent.
Že je naša škola úspešná, svedčí aj prijatie
našich 9 žiakov na školy s umeleckým
zameraním. ZUŠ M. Vileca podporovala aj
svojich pedagógov vo svojom odbornom a
umeleckom raste a umožnila im zúčastniť
sa na ďalšom vzdelávaní. Svojmu okoliu
sa otvorila dvakrát v rámci dní otvorených
dverí. Sme radi, že sme si svojimi výsledkami,
prezentovaním na verejnosti a zameraním
na kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu
udržali v novom školskom roku dostatočný
počet žiakov. Prioritou našej školy je aj
naďalej rozvíjanie umeleckého rastu žiakov
a
zachovanie
vysokého
štandardu
a profesionálnej úrovne.
 red
sociálne znevýhodneného prostredia,
rómskych žiakov z komunít v duchu
multikultúrnej výchovy. Zaujímavosťou
je, že v našej škole vyučujú aj rómski
učitelia, ktorí majú blízko k rómskej kultúre
a umeniu a vedia najlepšie porozumieť
týmto žiakom. Pri tvorbe plánov čerpáme
aj z kultúr ostatných národností žijúcich
na Slovensku. V tomto školskom roku
sme začali s výučbou detí od 3 rokov. Ide
o triedu, ktorá sa zameriava na získanie
všestranných
základných zručností
a návykov vo všetkých odboroch.“
Veľkej obľube a záujmu sa teší tanečná
skupina GOLD, v ktorej tancujú mamičky
žiakov.

„Svoju prácu prezentujeme na rôznych
podujatiach. Každoročne uskutočňujeme
dva veľké programy v športovej hale
pre žiakov škôl a pre širokú verejnosť
(zimný a jarný program), vystúpenia pre
rôzne organizácie, semináre pre rodičov
a verejnosť, výtvarné výstavy. So žiakmi sa
Gejza Adam, riaditeľ školy
zúčastňujeme rôznych súťaží. Každoročne
sú naši žiaci úspešne prijatí na stredné
„Špecifikom našej školy je, že sa školy s umeleckým zameraním,“ dodáva M.
zameriavame
aj na vytvorenie Hankovská.
adekvátnych podmienok na všestranný
 red
osobný rozvoj a vzdelávanie žiakov zo
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ZO ŽIAKA SA STAL TOVAR

Peter Maslej si myslí, že učiteľ musí mať kvalitu

s použitím IKT, kde individuálnym zhotovením prezentácií a dlhodobejších projektov s použitím slovníkov, učebných
textov, závesných tabúľ či metodických
materiálov získaných v projekte neustále
využívajú schopnosti, zručnosti a kompetencie, ktoré vďaka projektu získali,“ informuje riaditeľ školy Peter Maslej a pokračuje:
„Ich aktivita dáva pedagógom priestor na
individuálny prístup k žiakom, čo napomáha
zvyšovaniu úrovne pedagogického procesu
a umožňuje racionálnejšie využívanie času
vo vzdelávaní žiakov. Žiaci s pozitívnym
vzťahom k digitálnym technológiám
dostávajú priestor v učebniach IKT
zriadených vďaka projektu aj v čase mimo
vyučovania, kde si môžu precvičiť digitálne
kompetencie aj pri príprave na rôzne
súťaže, prípadne v krúžkovej činnosti.
Praktické skúsenosti tak bez problémov
dokážu využívať i v bežnom každodennom
živote.“

Za úspešnou školou stojí v prvom rade
učiteľ. No okrem práce pedagóga sú
ďalšie faktory, ktoré určujú, či a ako bude
škola úspešná. „Najväčší vplyv na kvalitu
vzdelávania a výsledky školy má kvalita
učiteľa. Bez modernizácie sa vyučovací
proces nezaobíde, ale vtlačiť stopu
ľudskosti do duše dieťaťa má a musí učiteľ.
V tom je jeho úloha nezastupiteľná. V rámci
interného vzdelávania sa na pracovných
poradách snažíme oboznamovať učiteľov
s najnovšími poznatkami z oblasti
psychológie, didaktiky či využívania IKT vo
vyučovacom procese. Miesto na poradách
má aj zvyšovanie právneho vedomia
zamestnancov. Ďalším faktorom je aj dobrá
spolupráca s rodičmi, či vybavenie školy
didaktickou technikou. Našou obrovskou
výhodou v porovnaní s inými školami je
nízky priemerný počet žiakov v triedach,
čo umožňuje individuálny prístup k žiakom
i lepšie možnosti pre žiakov pri využívaní
IKT,“ uviedol P. Maslej.
Nešťastné financovanie na počet žiakov
Každá škola bojuje o žiakov, čím viac žiakov,
tým viac peňazí. Je takéto financovanie na
základe normatívov správne nastavené?
„Kdesi
som čítal, že normatívne
financovanie na žiaka je tragickým omylom
slovenského školstva. Zo žiaka sa stal tovar
a to nepovažujem za správne . Školy vsadili
na kvantitu a kvalita nám z roka na rok klesá,
čo dokazujú aj medzinárodné merania. V
záujme udržať si žiaka školy znižujú nároky
na žiakov v oblasti vzdelávania a bohužiaľ
aj výchovy, čo nás skôr či neskôr dobehne.
Oveľa spravodlivejšie by bolo financovanie
na triedu. To, žeby si riaditelia zriaďovali
nekontrolovaný počet tried, tak ako to
tvrdia niektorí politici, je úplný nezmysel.
Veď
existujú
zákonom
stanovené
minimálne aj maximálne počty žiakov
v triedach . Právomoci pri zriaďovaní tried
má aj zriaďovateľ, ktorý ich počet môže do
istej miery regulovať.”
 red

AB001

Najmladšou základnou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je ZŠ na sídlisku Vinbarg. Momentálne má približne
tristo žiakov. Aj táto škola sa zapája do
mnohých projektov, najväčším prínosom
bola realizácia projektu Podpora kľúčových
kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania. „Jeho realizáciou sme
naštartovali nové formy tvorivého prístupu k vyučovaciemu procesu s využitím
digitálnych technológií, ktoré nezanedbateľným spôsobom zmenili klímu v triedach, prístup žiakov k jednotlivým predmetom a v mnohých prípadoch dokonca
prebudili záujem o predmet. Použitie interaktívnych tabúľ žiakom nielen sprostredkúva informácie z priebežne pripravovaných prezentácií, ale núti ich aktívne sa
zapájať do výkladu učiva, precvičovať si
získané vedomosti a napomáha im lepšie pochopiť preberané učivo. Pozitívom
je aj pretrvávajúci záujem žiakov priamo
sa podieľať na tvorbe príprav či pomôcok

Učiteľ musí mať kvalitu
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v Medzilaborciach. Veľkej obľube sa teší
medzi našimi študentami aj dvojtýždňový
jazykový pobyt v anglickom Barnstaple.
Myslím, že čerešničkou na torte sú aj
Korešpondenčný seminár z  chémie a tiež
Gymnázium Leonarda Stöckela (GLS) z dlhodobého hľadiska patrí medzi najkvalitnejšie korešpondenčná Anglická univerziáda.
Obe tieto aktivity sú určené pre žiakov
stredné školy nielen v Bardejove. Škola má takmer 600 žiakov v štyroch ročníkoch,
základných škôl.

ŠTUDENTI SI VYBERAJÚ LEN TIE
NAJKVALITNEJŠIE UNIVERZITY

spolu dvadsať tried. V Bardejove ide o najstaršie gymnázium a v budúcom roku sa
dožije osemdesiateho výročia. Tento rok na škole otvorili po prvýkrát aj bilingválnu Prvý rok u vás beží bilingválna sekcia. Aké
sekciu zameranú na anglický jazyk. Opýtali sme sa riaditeľa školy, Marcela Tribusa, výhody majú títo študenti?
no mnohé otázky, ktoré zaujímajú širokú verejnosť.
Ste teda školou, ktorá sa zameriava len
na predmetové olympiády?
Určite nie. Keď si pozriete náš školský
facebook, uvidíte tam aj víťazné poháre,
ktoré priniesli naši športovci z oblastných
súťaží. Úspešne u nás študujú aj
mladí bardejovskí futbalisti, prešovské
hádzanárky
či
spišskonovoveský
basketbalista.
A ako je to u vás s kultúrnymi aktivitami?

Riaditeľ školy, Marcel Tribus

V našom slovenskom školstve sa často
hovorí o slabom materiálnom vybavení
škôl. Ako to vyzerá u vás?

Myslím, že výborne. Máme pravidelné
školské akadémie rôzneho rozsahu, na
ktorých sú výkony účinkujúcich niekedy až
na hranici profesionálneho predvedenia.
Divadelná hra Rysavá jalovica, naštudovaná
našimi študentami mala okrem premiéry
až tri reprízy, z toho jednu na zborovských
divadelných doskách. Rétorici a recitátori
zbierajú vavríny na oblastných, aj vyšších
súťažiach. K našim študentom prichádzajú
na besedy umelci, spisovatelia a básnici.
Okrem toho každá trieda minimálne raz
ročne navštívi predstavenie v Štátnom
divadle v Košiciach alebo v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove. Nesmiem zabudnúť
ani na náš gymnaziálny študentský ples,
ktorý má už 40-ročnú tradíciu a je na
pôde Bardejova najstarším študentským
plesom.

Myslím, že nás sa táto charakteristika
netýka. Vzhľadom na to, že sme vždy
mali dostatok žiakov, mohli sme našu
školu systematicky a plynule vybavovať
potrebnými pomôckami a didaktickou
technikou z vlastných zdrojov, grantov
a zo sponzorských príspevkov. Takže
podľa môjho názoru patríme k najlepšie
vybaveným školám na Slovensku. Našou Ste veľkou školou, určite máte aj
poslednou pýchou je nové chemické partnerské školy v zahraničí.
laboratórium.
Samozrejme, máme aj zahraničnú
Vaši
študenti
dosahujú
výborné spoluprácu. Veľmi čulú spoluprácu máme
výsledky v predmetových olympiádach. s Muszynským lýceom a gymnáziom v
Venujete svojim talentovaným žiakom Poľsku, viac ako desaťročnú tradíciu majú
výmenné študentské pobyty s Gymnáziom
mimoriadnu pozornosť?
Ernesta Barlacha v nemeckej Unne
Skôr by som to nazval normálnou a v súčasnosti beží už tretí výmenný pobyt
pozornosťou. Snažíme sa u našich s gymnáziom v nórskom Molde. Máme
študentov objaviť a podchytiť záujem nadviazanú spoluprácu aj s gymnáziom
o nejaký predmet a vytvoriť podmienky, v bieloruskom Mogileve.
aby v danom predmete ďalej podľa
svojho záujmu študenti rástli. Darí sa Ktoré zaujímavé aktivity svojim žiakom
nám prakticky vo všetkých predmetoch, ešte ponúkate?
ktoré sa u nás vyučujú a už viac rokov
sme v Prešovskom kraji v tomto smere Je ich viac, ale spomeniem aspoň tie
občianskej
špičkovou školou. Len pripomeniem, najzaujímavejšie. V rámci
že v posledných dvoch rokoch sme náuky tretiaci pravidelne absolvujú
zo svetových olympiád do Bardejova exkurziu do Krakova a Osvienčimu
priniesli dve zlaté a jednu bronzovú či interaktívnu hodinu v Pamätníku
holokaustu v Bardejove. V rámci predmetu
medailu.
umenie a kultúra opäť tretiaci navštevujú
každoročne Múzeum Andyho Varhola
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Ja osobne jej veľmi fandím, aj keď
v Bardejove, na rozdiel od väčších miest,
ešte nemá takú tradíciu. Naši biligvalisti
dostanú takú istú výuku ako študenti
v klasických triedach gymnázia, navyše
získajú už na strednej škole kvalitnú
jazykovú prípravu v angličtine. Ak budú
dobrí, urobia si v poslednom ročníku aj
štátnu jazykovú skúšku z anglického
jazyka. Navyše si po maturite budú môcť
bez jazykovej bariéry vyberať vysokú školu
hocikde vo svete.
Je pravda, že sa na vašej škole ťažko
študuje?
Lajdákov u nás nemáme veľmi v láske,
ale keď viac ako polovica všetkých našich
študentov študuje s vyznamenaním
a celkový prospech školy sa spravidla
točí okolo 1,6, asi to bude znamenať, že
štúdium na GLS je celkom „v pohode“.
Navyše treba povedať, že naši študenti
si bez zábran vyberajú po maturite len
kvalitné vysoké školy na Slovensku,
v Čechách i ďalej v zahraničí.
Ktorú najväčšiu výhodu majú študenti na
GLS?
Myslím, že našou najväčšou výhodou je
veľké množstvo voliteľných predmetov
v treťom a hlavne vo štvrtom ročníku.
Výber týchto voliteľných predmetov
umožňuje našim študentom sa veľmi
dobre a cielene pripraviť na maturity
a hlavne na prijímacie skúšky na výberové
vysoké školy.
Ktoré parametre dovoľujú takéto kvantum
možností voliteľných predmetov?
Vyplýva to z toho, že my v ročníku
máme v piatich triedach okolo 150
žiakov, ktorí sa rozdelia spravidla do
dvanásť až dvadsaťštyri členných
skupín podľa vybraných voliteľných
predmetov. Keďže vo štvrtom ročníku je
možný taký voliteľný rozptyl na väčšine
vyučovacích hodín, príprava študentov
na budúce štúdium je veľmi efektívna.
Samozrejme, v prípade menšieho počtu
tried a žiakov sú možnosti ponuky
voliteľných predmetov pre študentov
nižšie. Našou najväčšou výhodou je teda
najširšia ponuka voliteľných predmetov,
a tým aj najefektívnejšie predpoklady
kvalitnej prípravy našich študentov na
vysokoškolské štúdium.
 red
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OD NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA AJ
LOGOPEDICKÁ TRIEDA

Dôraz na anglický jazyk

Ján Lazor, riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Pod
Papierňou 1 patrí v Bardejove medzi
školy mladšie, svoje brány otvorila v roku
1982 presťahovaním časti bývalej II.
ZDŠ. V tomto období mladé sídlisko
potrebovalo školu vzhľadom na veľký
počet mladých rodín s deťmi. V roku 2008
sa základná škola spojila s materskou
školou a v školskom roku 2010/2011
odštartovala rekonštrukcia školy.
„V súčasnosti máme na škole 220 žiakov,
čo je mierny nárast. Demografická krivka
dlhodobo klesá a tak je problém udržať
počty žiakov v školách. Sídlisko Družba je
zastabilizované, škola si získala dôveru
rodičov nášho školského obvodu a preto

ročník pre deti s problémami reči. „Mala
by to byť alternatíva k odkladu povinnej
školskej dochádzky. Určená bude pre deti
s narušenou komunikačnou schopnosťou,
teda pre deti s narušeným vývinom reči,
pre deti s diagnózou vývinová dysfázia,
pre deti s dysláliou (zlá výslovnosť
hlások), alebo s inými druhmi narušenej
komunikačnej schopnosti. Doteraz mali
rodičia možnosť dať takýmto deťom buď
odklad povinnej školskej dochádzky, deti
potom absolvovali predškolskú prípravu
ešte 1 rok v bežných podmienkach
materskej školy, alebo ich rodičia aj
napriek doporučeniu odkladu povinnej
školskej dochádzky dali do 1. ročníka
ZŠ - vystavili ich tak riziku pociťovania
nadmernej záťaže a školského neúspechu
s negatívnym dopadom na psychosociálny
vývin,“ ozrejmil J. Lazor a pokračoval: „Naša
škola ako jediná v meste, a možno aj
v okrese, má zriadenú elektronickú triednu
knihu, čiže bezpapierovú formu vedenia
triednej dokumentácie, čo skvalitnilo aj
komunikáciu medzi rodičmi a školou.

nám počet žiakov mierne narastá. ZŠ
má desať tried a MŠ má tri oddelenia.
Vďaka projektu škola získala financie
na rekonštrukciu priestorov, zateplenie,
plastové okná, strechu. Pri škole sa
vybudovalo aj multifunkčné ihrisko. Škola
je plne vybavená, má moderné triedy
a odborné učebne. V tomto roku nás ešte
čaká rekonštrukcia palubovky v telocvični,
ktorá je najväčšia pri základných školách
v meste,“ uviedol riaditeľ školy Ján Lazor.
Elektronická triedna kniha
Od nového školského roka bude na škole
tzv. Logopedická trieda – prípravný

Naši piataci majú rozšírenú výučbu
angličtiny
o
predmet
Konverzácia
v anglickom jazyku, ktorý je neklasifikovaný
a na ňom sa uplatňuje moderná CLIL
metóda vyučovania cudzieho jazyka.
Presnejšie na tejto hodine sa prepájajú
témy iných predmetov do komunikácie
v anglickom jazyku a tak sa žiaci pripravujú
na reálne rozprávanie v danom jazyku
a zároveň si opakujú a učia sa témy z iných
predmetov ako biológia, geografia či
matematika.“
Podľa riaditeľa sa škola môže popýšiť
aj CVČ s množstvom krúžkov vrátane
modernej gymnastiky, stolného tenisu,
džuda či mažoretiek.
 red

NAJSLEDOVANEJŠÍ SPRAVODAJSKÝ
PORTÁL V OKRESE BARDEJOV

Inzerujte efektívne
reklamou šitou na mieru
www.ahojbardejov.sk
noviny@ahojbardejov.sk

AKCIOVÁ PONUKA DO KONCA AUGUSTA! DOHODNITE SI STRETNUTIE!
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mi, za odvahu, povedať mu to. Stačilo iba

svoj prístup k žiakovi. Udialo
ŠKOLA Z POHĽADU prehodnotiť
sa to za rovnakých platových podmienok.
Ako teda z kruhu von? Skráťme čas trávený
ŽIAKA
v škole, náročnosť prípravy prenesme

Ladislav Mojdis

Téma školstvo je témou dnešných dní.
Platy, kredity, zlé vybavené kabinety.
Takýto obraz prinášajú médiá. Počúvame,
to nebola reforma, ale deforma. Čo
vlastne trápi školstvo? Budeme vedieť
rozlusknúť problém? Verme, že áno. No
bude úspešná, ak z výsledku úspešného
riešenia vynecháme žiaka? Myslím si, že
nie. Potrebujeme zásadnú zmenu. Platy
lepšie školstvo nespravia.
Žiak je výsledný produkt a tu musíme
sústrediť pozornosť. Psychický nezničený,
vzdelaný, odhodlaný na sebe tvrdo,
odborne pracovať. Žiak, ktorý má rad
školu, váži si učiteľov, chápe, že učitelia
sú pre jeho budúcnosť veľmi dôležití. Sú
debaty vedené týmto smerom? Chceme
zmeny k lepšiemu a naozaj sa snažíme ich
uplatniť? Mám pocit, že stále nám ide o
povrchnú úpravu. Lepšie zarábajúci učiteľ
nie je zárukou vyššej kvality. Viem, o čom
hovorím.
Bol som pri tom, kedy učiteľ dával žiakom
na klasifikácii zlé známky a až na môj
podnet, kedy som ho pri debate upozornil,
že nevie učiť, prehodnotil svoj prístup a na
pol roka už bola situácia iná. Poďakoval sa

do hodín, množstvo predmetov upravme
na nevyhnutne potrebný počet, skúšanie
realizujme iba štvrťročne, odbremeníme
stres u detí a dáme šancu učiteľom na viac
času zamerať sa na žiaka pochopiť látku
ešte v škole.
Snažme sa sledovať záujmy deti, sledujme,
čo ich zaujíma a podporme ich vo vzdelaní
predmetov, ktoré ich zaujímajú, v čom sú
dobrí. Ak takto rozanalyzujeme problémy,
zistíme ako a kam nasmerovať školstvo
a od toho môže začať reforma.
Začnime J.A.Komenským „škola hrou“.
Mám pocit, že sme od tejto revolučnej
myšlienky ustúpili. Súčasné vzdelanie sa
uberá zlou cestou. Deti sa učia nepotrebné
predmety a učia sa nad rámec potrebnosti.
Zbytočne to zaťažuje deti a vyčerpáva ich.
Nalievame dva litre vody do dvoj decového
pohára. Deťom preto neostáva nevyhnutný
čas na regeneráciu.
Ako postupovať? Rozdelil by som
vzdelanie do trojročných cyklov podľa
veku. Materské školstvo 1-3, Predškolské
školstvo 4-6, Základné školstvo 7-9,
Vyššie základné 10-12, Nižšie stredné 1315, Vyššie stredné 16-18, Vysokoškolské
19-21, Univerzitné 22-24
Základné školstvo
Cieľom by malo byť naučiť základy –
písať, čítať, počítať a rozvíjať šikovnosť
a doslova talent výtvarne, hudobne
a pohybovo.
Chcem podotknúť, že
telesná v tomto veku je veľmi dôležitá a je
potrebné nasmerovať školstvo tak, aby
pochopilo, že túto akceleračnú časť rozvoja
dieťaťa musí napĺňať odborne vzdelaný
učiteľ. V rámci všeobecného vzdelania
sa zamerať na zdravovedu a sústrediť
pozornosť na kultúru a prírodu, ktorá nás
priamo obklopuje. Viac vychádzok po okolí,
do prírody.
Vyššie základné školstvo
Cieľom by malo byť rozšíriť vedomosti

o ďalšie predmety ako fyzika, chémia,
ale hravým spôsobom. Zamerať sa na
rozvoj konkrétnej oblasti talentu. V rámci
rozšíreného všeobecného vzdelania sa
zamerať na regionálnu kultúru a prírodu,
ktorá nás priamo neobklopuje, ale nás
ovplyvňuje.
Nižšie stredné školstvo
Zaoberalo by sa ešte všeobecným
vzdelaním. Vychádza mi z toho jedná
stredná škola v rámci okresu, ktorá by
mala svoje špeciálne odbory, ktoré by
navštevovali žiaci na základe záujmu po
splnení podmienok, resp. skúšok. Vyššie
stredné vzdelanie by fungovalo niečo na
spôsob katedier terajších vysokých škôl.
Myslím si, že by sme zistili, že máme
menej hlúpych detí ako sa dnes proklamuje
a zrazu by sa rozvinul u detí záujem
vzdelávať sa.
Vyššie stredné školstvo
Vyššie stredné vzdelanie je teda
nadstavbou, ktorá už smeruje žiaka do
životnej dráhy, ktorá by reálne mohla
nastať po skončení strednej školy.
Vysokoškolské školstvo a Univerzitné
školstvo
Určite potrebuje väčšie prepojenie
s praxou.
Toto je teda krátky pohľad na zmeny v
školstve, ktoré by si vyžadovali väčší
priestor na nájdenie optimálneho riešenia.
Skúsme sa zamyslieť. Má v niečom
predkladaný návrh racio? Myslím, že má.
Preto sa domnievam, že momentálne
riešenie platov nie je priorita školstva
a tie školstvo z pohľadu kvality z temna
nevyvedú. Je potrebné vidieť nejakú
zmenu vo zvýšení vedomostnej úrovne
našich detí a to, že žiaci sú úspešní, dvíhajú
úroveň ekonomiky. Ak sa to podarí, tak ja
budem prvý, ktorý bude žiadať pridať na
plate učiteľom. Vzdelanie je poslanie. Na
vzdelaní záleží, ako sa bude rozvíjať naša
spoločnosť a budúcnosť. Držím školstvu
prsty, aby sa vyrovnalo zo všetkým, čo ho
trápi.
 Ladislav Mojdis

KOMPLETNÁ SVADOBNÁ GRAFIKA
Oznámenia, pozvánky, etikety, menovky, zasadací poriadok, menu,
tabule, číslovania stolov, svadobné knihy a albumy

PRÉMIOVÁ PRODUKTOVÁ GRAFIKA
Jedálne a nápojové lístky, katalógy, stojany, kreatívne polepy áut a
výkladov, 3D tričká, emailové šablóny, weby, blogy

info@limeart.sk
bardejovízie.sk
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NEOČAKÁVAŤ, ŽE VÁS V ŠKOLE
VŠETKO NAUČIA
Nášmu mestu robí dobré meno jazyková škola Inštitút cudzích jazykov. Ide
o najdlhšie pôsobiacu súkromnú jazykovú školu v Bardejove. Škola patrí medzi
najlepšie jazykové školy na Slovensku, v rokoch 2013-2015 získala prvenstvo.
Porozprávali sme sa s riaditeľkou školy, Martou Breisky, nielen o vzniku školy, ale aj
o tom, prečo patrí škola, sídliaca v Bardejove, k najlepším na Slovensku a ako to je
s učením sa cudzieho jazyka.

ochotní venovať tomu časť nášho voľného
času a neočakávať, že keď si zaplatím
jazykový kurz v škole, že tam ma všetko
naučia a mimo školy nemusím robiť nič iné.
Pravidelnosť a systematickosť v štúdiu sú
zárukou úspechu. Takže študent by mal byť
aktívny. Mal by si urobiť plán a určiť si, kedy
a kde (mimo školy) sa bude učiť, koľko času
bude tomu venovať či akým spôsobom
to bude robiť. Tiež je dôležité vracať sa k
naučenému a pravidelne si to opakovať.
No a v neposlednom rade, potrebujeme
výborného učiteľa, ktorý hovorí cieľovým
jazykom plynule a správne a ktorý bude
opravovať výslovnostné chyby a bude
dohliadať na to, že to, čo produkujeme, je
skutočný jazyk.
V súčasnosti vznikajú v Bardejove aj
bilingválne stredné školy. Považujete
ich za určitú hrozbu zníženia počtu
potencionálnych
študentov
jazykov
na vašej škole, alebo predpokladáte
vzbudenie ešte väčšieho záujmu o štúdium
jazykov? Ako vidíte budúcnosť vzdelávania
jazykov?

Riaditeľka inštitútu, Marta Breisky

Ako by ste opísali Vašu školu a jej súčasné
pôsobenie? V čom je podľa Vás recept,
ktorý sa podpísal pod mnohé roky jej
úspešného pôsobenia?
Inštitút cudzích jazykov je moderná
dynamicky sa rozvíjajúca škola, ktorá citlivo
a pohotovo reaguje na potreby bardejovskej
verejnosti v oblasti jazykového vzdelávania
a tiež na potreby svojich študentov. Od
svojho vzniku poskytuje študentom
cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im
nadobudnúť komunikačné kompetencie
vo zvolenom cudzom jazyku, pripravuje ich
na úspešné zvládnutie jazykových skúšok
a získanie medzinárodne uznávaných
jazykových certifikátov. Pomáha im chápať
kultúru a národnú identitu krajín cieľového
jazyka a tým im umožňuje využívať slobodu
voľby práce či štúdia doma alebo vo svete.

školstva – veľkú medailu sv. Gorazda.
Nadšenie, s ktorým pracujeme a púšťame
sa do nových vecí, láska k tomu, čo robíme
a naša úprimná snaha o to, aby študenti
vedomostne napredovali a zažívali radosť
zo štúdia sa podieľajú na úspešnosti našej
školy. Kvalita školy je určovaná kvalitou a
spokojnosťou jej učiteľov. Väčšina našich
učiteľov žila istý čas v zahraničí, takže
aktívne používanie cudzieho jazyka je pre
nich prirodzené. Sú to profesionáli, ktorých
práca baví a svojím nadšením inšpirujú
študentov a prebúdzajú v nich záujem
o cieľový jazyk. Študenti ICJ oceňujú ich
odbornosť i ľudské kvality, ktoré robia našu
jazykovú školu miestom, kde sa v príjemnej
atmosfére dá veľa naučiť. Naším cieľom
je naučiť študentov rozprávať cudzím
jazykom v čo najkratšom čase a pomôcť
im zbaviť sa strachu z rozprávania. V tomto
školskom roku majú naši študenti možnosť
zdokonaľovať sa v anglickej konverzácii
s americkým a kanadským lektorom.

Inštitút
založil v roku 1992 Arthur
Breisky a okrem toho, že formuje školu
a učiteľov, od vzniku školy umožnil viac
ako päťdesiatim študentom študovať Ak sa bavíme o jazykovej škole, čo je podľa
zdarma jeden školský rok na prestížnych Vás najdôležitejšie pri výučbe jazykov?
súkromných stredných školách v USA.
Naším hlavným cieľom vo vyučovaní cudzích
Mnohí z nich sú dnes absolventmi jazykov je naučiť študentov prakticky
zahraničných vysokých škôl, medzi ktorými používať jazyk v bežnej komunikácii, čo je
sú aj najlepšie univerzity sveta – Stanford, zároveň aj dôvod, prečo k nám študenti
USA (Zuzana Fedorková) a Yale, USA (Petra prichádzajú. Každý, kto sa učil cudzí jazyk
Ščamborová). Prínos práce A. Breiskeho a zažil radosť z toho, že sa dokázal
pre našu komunitu ocenilo nielen mesto, dohovoriť s rodeným hovoriacim, vie, aká
ale aj ministerstvo školstva. Minulý rok si odmeňujúca a povzbudivá skúsenosť to je.
pán Breisky prevzal z rúk ministra školstva Vy rozumiete a vám rozumejú. Ak sa chceme
najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte naučiť nejaký cudzí jazyk, musíme byť
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Existencia bilingválnych gymnázií je
výbornou správou pre Bardejov. Tešíme
sa, že študenti v Bardejove majú väčšiu
motiváciu študovať angličtinu a v snahe
pomôcť im pripraviť sa na bilingválne
štúdium, od septembra ponúkame
špeciálne kurzy zamerané na túto
prípravu. Očakávame väčší záujem o
štúdium angličtiny a tiež zvýšenie záujmu
o nemčinu, francúzštinu a španielčinu,
keďže študenti bilingválnych škôl (aj iných)
budú v živote okrem angličtiny potrebovať
aktívne ovládať ešte aspoň jeden cudzí
jazyk. V čase, keď dokončia vysoké školy,
predpokladám, že podmienkou získania
dobrého zamestnania bude aktívna znalosť
troch jazykov. Takže bilingválne školy či
iné jazykové školy určite nepovažujeme za
hrozbu, práve naopak, sú pre nás jedným
zo stimulov sústavného zlepšovania sa
a práce na sebe.
Jazyková škola ktorú vediete, určite
napomohla
uplatneniu
mnohým
Bardejovčanom v zahraničí alebo aj na
Slovensku mimo Bardejova. Myslíte si, že
v rámci pôsobnosti školy ste mali a máte
priamy pozitívny vplyv aj na samotný
Bardejov a ľudí, ktorí sa rozhodli ostať a
uplatniť sa v Bardejove?
Absolventi
našej
jazykovej
školy
nachádzajú uplatnenie nielen v zahraničí
a vo veľkých mestách Slovenska, ale
tiež v samotnom Bardejove. Ponúkame
tiež firemné kurzy, ktoré už niekoľko
rokov úspešne realizujeme v miestnych
spoločnostiach. Okrem toho stále viac
sa stávajú obľúbenejšími aj individuálne
kurzy. Či vyučujeme u nás v škole alebo
vo firmách, všetci naši študenti chcú byť
schopní využívať jazyk v praktickom živote
– v práci alebo na dovolenkách v zahraničí.
A v tom im úspešne pomáhame.
 red
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SNAŽILI SA POZDVIHNÚŤ ÚPADOK
ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
do medzinárodného projektu R. E. A.
D - Reading eliminates all dificulties –
čítanie predchádza všetkým ťažkostiam.
Keďže úpadok čitateľskej gramotnosti je
alarmujúci, hlavným cieľom projektových
aktivít bol rozvoj čitateľskej gramotnosti
žiakov či vnímanie čítania ako zábavy.
Do projektu bolo zapojených šesť krajín
– Slovensko, Turecko, Portugalsko,
Španielsko, Taliansko a Maďarsko.
„V rámci aktivít žiaci a učitelia navštívili
zahraničné školy, spoznali život v rodinách
a nadviazali kontakty s cudzokrajnými
rovesníkmi.
Jazykom
projektu
bol
anglický jazyk. Na každej z partnerských
škôl fungoval Klub knihomoľov, ktorý
sa stretával raz týždenne. Žiaci na
stretnutiach čítali, diskutovali o vybraných
dielach slovenských autorov. Každý
mesiac predstavili jednu národnú knihu
M. Kravcová, riaditeľka školy
svojim kamarátom z iných krajín vo forme
Medzi úspešné školy patrí aj Základná powerpointovej prezentácie, kresleným
škola Pod Vinbargom v Bardejove, ktorá príbehom alebo krátkym sumárom v
bola ako jediná zo Slovenska zapojená anglickom jazyku. Vytvárali sa e-knihy,

ktoré boli priebežne zverejňované na
školskej internetovej stránke,“ uviedla
riaditeľka školy Milena Kravcová.
Školský parlament
Škola je od školského roku 1996/1997
zapojená do projektu Škola podporujúca
zdravie, v rámci ktorého funguje školský
parlament. „Jeho snahou je viesť deti
k zdravému životnému štýlu vo vzťahu
k sebe, svojmu telu, ale aj k svojmu okoliu.
S týmto cieľom koordinátorka pripravuje
prednášky a besedy v spolupráci s CPPaP
a Úradom verejného zdravotníctva, ktoré
sú zamerané na zdravý životný štýl, na
boj proti drogám, šikanovaniu, rasizmu,
xenofóbii, na normy správania sa a mnohé
ďalšie. V rámci prevencie sa organizujú aj
rôzne športové podujatia. Zapájame sa do
akcií a výziev organizovaných Ligou proti
rakovine - Deň narcisov a Úniou nevidiacich
Slovenska - Biela pastelka, aby sme žiakov
učili spolupatričnosti,“ prezradila zaujímavé
informácie M. Kravcová. Škola sa okrem
spomínaných projektov spolupodieľa na
tvorbe mnohých iných akcií.
 red

nepripravená, neznala sveta, do ktorého
MLÁDEŽ, SOCIÁLNA SKUPINA,
vstupuje, ktorý pre ňu pripravili, podotýkam,
iba dospelí. Je naozaj právom odsudzovaná
O KTORÚ SPOLOČNOSŤ NEMÁ ZÁUJEM a právom jej prisudzovaná neschopnosť?
V minulom spoločenskom zriadení
(socialistickom) veľkú pozornosť vtedajšieho
zriadenia pútala skupina obyvateľstva
označovaná ako mládež. V nadľahčenom
žargóne sa jej vravelo „Mládež tys držiteľkou
rána.“ Možno smiešne, ale pravdivé. Mládež
je odrazom alebo zrkadlom nás dospelých.
Často kladieme na ňu nereálne nároky
a v čase, kedy nás potrebuje, sa otáčame
k nej chrbtom. Po revolúcii asi mládež
najviac utrpela. A práve ona bola spúšťačom
sociálnych zmien. Kým dospeli spali, mládež
sa prihlásila o slovo a jasne ukázala nám
dospelým, akí sme zaslepení, zahľadení
do seba, že je potrebné niečo s tým urobiť.
Prečo si myslím, že najviac utrpela práve
ona? V čase zmien jej boli odobrané majetky,

ktoré sa rozpredali alebo rozdali. Rozbila
sa jednota, ktorú nahradila nič hovoriaca
skupina
niekoľkých
mládežníckych
organizácii. Bolo jej takto odňaté slovo, ktoré
jej niekedy v spoločnosti patrilo. Mládež sa
stala príťažou, ktorá vraj nerobí nič dobré.
Namiesto podpory, postavili sme pred ňu
závory. Ako môže napredovať sociálne
spravodlivá spoločnosť, ktorá vedome
odstrčila veľkú skupinu od rozhodovania
kdesi do kúta a zaviedla pravidlo „o nás bez
nás“?
Čo teda máme očakávať od tejto veľmi
dôležitej skupiny? Bude pokračovateľom
vybudovaného alebo bude búrať, čo bolo
do teraz vybudované? Terajšia mládež je

Nie sú to práve dospelí, ktorí môžu za
tento stav? Ani v jednom porevolučnom
programovom vyhlásení vlády sa mládež
nespomína. Ak sa to bude prehliadať,
verme, že budeme mať tu ďalšiu revolúciu.
Problém tu teda je a treba ho riešiť. Ako?
Stačí vytiahnuť zo šuplíkov riešenia a dať im
prechodnosť. Uvoľniť finančné prostriedky
a verte, že sa to rozbehne samo. Na vláde je
len nastaviť smerovanie, dať jasnú filozofiu.
Teraz vravím o veľkej politike, ale toto platí
aj pre malú politiku, teda miestnu. Mládež
ukázala v terajších voľbách svoju rebéliu, no
bohužiaľ nevhodným spôsobom. Všetci sa
čudujeme, no nič s tým nerobíme. Bojím sa,
aby sme sa nečudovali ešte viac. Je najvyšší
čas posunúť spoločnosť o krok ďalej a aj na
miestnej úrovni.
 Ladislav Mojdis

ÚSPEŠNÉ FIRMY VEDIA, S KÝM SA SPOLUPRACOVAŤ OPLATÍ
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DVADSAŤPÄŤ ROKOV PÔSOBENIA,
POČET POLICAJTOV SA ROZŠÍRIL
O VIAC AKO DVOJNÁSOBOK

Náčelník MsP, Milan Hoško

Mestská polícia Bardejov je v zmysle zákona
o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci
pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia
v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných nariadení mesta,
z uznesení mestského zastupiteľstva
a z rozhodnutí primátora mesta.
„Na možnosť vzniku mestskej polície sa
v Bardejove zareagovalo okamžite a zriadená
bola uznesením mestského zastupiteľstva
v roku 1990. Úlohou polície je zabezpečovať
verejný poriadok,
ochranu obyvateľov
a majetku. Mestská polícia spolupôsobí aj
s orgánmi policajného zboru pri ochrane

občanov i ich majetku pred poškodením,
zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím
ústrední zabezpečovacích signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov. My sme takisto
polícia, ktorá má svoj pult centralizovanej
ochrany,
prostredníctvom
ktorého
poskytujeme pre jednotlivé právnické aj fyzické
osoby takúto službu,“ prezrádza náčelník
mestskej polície v Bardejove Milan Hoško.
„Našou úlohou je dbať o ochranu životného
prostredia v meste, dodržiavaním poriadku,
čistoty, hygieny v uliciach a na verejných
priestranstvách.
Vykonávať
všeobecne
záväzné
nariadenia,
ktoré
mestské
zastupiteľstvo schváli alebo plniť uznesenia

PRACOVISKO NA VINBARGU
Začiatkom tohto roka vzniklo na
najmladšom sídlisku Vinbarg detašované
pracovisko mestskej polície, ktoré sídli
v priestoroch základnej školy. „Bolo
zriadené vysunuté pracovisko, kde je
denne velená hliadková služba.
Títo
policajti majú priestor v škole, kde môžu
niečo spracovať, alebo tam môžu tráviť
prestávky. Vchod je z bočnej strany, je
označené a je plnohodnotne vybavené
všetkými technickými prostriedkami, ktoré
sa pre činnosť mestskej polície (MsP)
vyžaduje,“ uviedol Milan Hoško, náčelník
MsP.
Hliadky sú na Vinbargu ráno, poobede
i v noci. Policajti sa na najľudnatejšom
sídlisku venujú dodržiavaniu zimnej údržby,
dopravného značenia i preventívnej
činnosti.
Obyvatelia sídliska hliadku
privítali.

Bardejov bol zriadený v súlade so zákonom
o obecnej polícii. Slúži na ochranu majetku
mesta, osôb a organizácií v meste Bardejov.
Tento systém monitoruje a prijíma signály
pri každom narušení systému chráneného
objektu, signály z požiarnej signalizácie
a tiesňového volania v prípade napadnutia.
Ku koncu roka bolo na PCO napojených
22 objektov, z nich je sedem objektov
majetkom mesta Bardejov. V uplynulom
roku vykonali policajti spolu 97 výjazdov.
V tomto roku počet narástol, napojených je
27 objektov.

„Žiadosti sú, je viac požiadaviek, no
nie všetkým žiadateľom vyhovujeme.
Neprijímame požiadavky na objekty ako sú
finančné inštitúcie, čiže napr. banky alebo
predajne šperkov. Tam, kde je predpoklad,
že tieto objekty môžu byť narušené
rafinovaným spôsobom, tak nechceme
vystavovať riziku príslušníkov mestskej
Chránia aj majetok mesta
polície, pretože takýto páchatelia sa neštítia
Pult centralizovanej ochrany (PCO) MsP pred ničím a my sa tiež necítime až takí
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tohto zastupiteľstva, vrátane úloh primátora.
V obmedzenom rozsahu vykonávame aj
objasňovanie priestupkov,“ pokračuje.
Rozdiel medzi štátnou a mestskou políciou
je v zákonoch, ktoré upravujú ich činnosť
a v rozsahu kompetencií. Napríklad na úseku
dopravy zákon presne stanovuje, ktoré
priestupky môže mestská polícia riešiť. Ide
o porušovanie zákazových a príkazových
dopravných značiek a z nich vyplývajúcich
ustanovení.
„Tieto priestupky môžeme riešiť v blokovom
konaní, prípadne ich odstupujeme inému
orgánu na prejednanie. Ak zistíme priestupky,
ktoré nie sme príslušní objasňovať, tieto
priestupky oznamujeme iným orgánom, ktoré
sú príslušné na riešenie týchto priestupkov
a patria do ich pôsobností. Oznamujeme
aj porušenie zákona o zákaze požívania
alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou mladšou ako 15 rokov, alebo osobou
do 18 rokov,“ hovorí M. Hoško. Mestská
polícia taktiež plní úlohy na úseku prevencie
kriminality.
Práve tento rok sa mestská polícia v Bardejove
dožíva štvrť storočia. Zakladajúcim náčelníkom
bol Stanislav Šimco, polícia mala pri vzniku
jedenásť príslušníkov. Postupne sa za 25
rokov počet vyšplhal až na dvadsaťsedem
príslušníkov. „Počet narastal podľa potrieb
mesta, podľa finančných možností alebo podľa
prenášania kompetencií na samosprávu.
Políciu tvorí náčelník, jeho zástupca, príslušníci
hliadkovej a stálej služby,“ informuje Hoško.
Naposledy k polícii pribudli noví zamestnanci
koncom roka 2015. Zákon o obecnej polícii
a organizačný poriadok mestskej polície
určuje kompetencie, ktoré sú rozdelené medzi
náčelníkom a jeho zástupcom v oblasti riadenia
a kontroly činnosti podriadených policajtov.
 red
super profesionáli, aby sme vedeli čeliť
prípadným takýmto narušeniam,“ prezradil
M. Hoško. Takto zabezpečiť je možné
mestský majetok, vrátane škôl, firiem,
súkromný majetok, byty alebo domy. Po
prijatí žiadosti je žiadosť vyhodnotená.
Polícia vo väčšine prípadov vyhovie, no
žiadateľ musí splniť aj nejaké požiadavky.
 red

MsP na Vinbargu
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POLICAJTI SA STRETÁVAJÚ S MNOHÝMI PROBLÉMAMI
Mestská polícia sa počas dňa stretne
s rôznymi situáciami, ktoré treba
operatívne riešiť. Po príchode do práce
sa vykoná rozdelenie, ktoré robí zástupca
náčelníka. Ráno odchádzajú policajti ku
školám, kontrolujú priechody pre chodcov
a dbajú na plynulú premávku, hlavne
chodcov. „Následne sa riadime podľa
rozpisu, ideme do určených úsekov, no
záleží, či je to pracovný deň alebo víkend,“
prezradil mestský policajt Rastislav
Mihok. „Potom sa tie úseky môžu meniť,
napr. ak sú nejaké opakované sťažnosti.
Telefonické podnety majú prednosť pred
ostatnými vecami, hliadka môže opustiť
úsek a ide preveriť oznámenie a vykoná
všetky potrebné úkony, ktoré môže.
Potom sa buď vracia naspäť alebo ide
ďalej riešiť tento podnet, záleží, o čo ide,“
hovorí ďalší mestský policajt Rastislav
Sopko. Niekedy sa môže stať, že sú dva
podnety naraz. Vtedy musí policajt zvážiť,
ktorý je prednostný. „Dosť veľa ľudí povie,
že sme volali a prišli ste o desať minút.
Niekedy sa naozaj stane, že zavolajú dvaja
po sebe a hliadka musí ísť k závažnejšiemu
problému,“ pokračuje R. Sopko.
Riešia telefonické podnety
„Podnety väčšinou rieši motohliadka. Je
mobilnejšia, operatívnejšia. Pešia hliadka
keď hliadkuje napr. na Komenského ulici
a je problém na opačnej strane mesta, tak
sa pešo bude presúvať len ťažko,“ hovorí
zástupca náčelníka Pavol Čekan.
Medzi najčastejšie telefonické podnety
od občanov patrí počas dňa blokovanie
výjazdov, dopravné priestupky, v nočných
hodinách je to rušenie nočného pokoja či
rôzne potýčky alebo bitky.
„Piatky, soboty máme okolo desať –
pätnásť nahlásení, väčšinou večer a v noci,
cez deň počas týždňa je to v priemere
tak päť až desať nahlásení. Pokojnejšie
sú pondelky, tam sú možno tri výjazdy,“
pokračuje policajt Sopko, ktorého dopĺňa
kolega Mihok: „Ak sú chladné noci,
chodíme k bezdomovcom, ktorí napríklad
prespávajú v obytných vchodoch. V jari je
veľa podnetov na vypaľovanie trávy alebo
spaľovanie odpadu.

Detašované pracovisko na Vinbargu

„Tá krivka sa najviac dvíha na konci
zimy a na začiatku jari, keď začína jarné
upratovanie. Riešime aj nelegálne skládky.
Cez leto to je zase mládež, tam riešime
napr. alkohol, je tam rušenie nočného
pokoja. Častokrát sa na lavičke pod
oknami ľudia rozprávajú a ďalší k nám už
volajú, vyrušuje ich to,“ informuje zástupca.
Nedovolené parkovanie
Uveďme príklad. Je bežný pracovný deň,
pol desiatej doobeda a občan Kláštornej
ulice zavolá mestskú políciu s tým,
že nemôže s autom vyjsť zo svojej
garáže. Aký je postup polície? „V prvom
rade sa zistí vozidlo, či ho nemáme už
zaznamenané, či nie je vodič niekde v
blízkosti. Hliadka zotrvá na mieste, pokiaľ
o vodičovi nevieme nič, štandardne sa
vozidlo zablokuje blokovacím zariadením.
Hliadka ide následne ďalej po svojich
úlohách, ak príde podozrivý z priestupku,
zavolá na linku 159, operačný pracovník
vyšle hliadku, tá príde na miesto, šofér
povie dôvody, prečo tam zastavil a podľa
závažnosti priestupku a okolností, za akých
sa to stalo, sa rozhodne, či sa pristúpi ku
sankcii,“ hovorí Sopko a dopĺňa ho zástupca
Čekan. „V prvom rade sa hliadka snaží toho
vodiča niekde nájsť. Ak je to napr. pred
obchodom, tak ide policajt do obchodu
a opýta sa, komu patrí to vozidlo. Papuča
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sa dáva až v nutnom prípade. Ak už bol
priestupok nahlásený, tak sa musí vyriešiť.“
Policajti ďalej tvrdia, že záleží, o aký
priestupok ide. Môže sa stať, že si niekto
napr. porezal ruku a na rýchlo potreboval
pomoc a nemohol hľadať voľné miesto.
„Je to individuálne, nemožno nás
zaškatuľkovať, že ak dvaja spáchajú
rovnaký priestupok a tomu ste dali dohovor
a mne pokutu. Musí sa brať viac aspektov
do úvahy, pričom sa vychádza z paragrafu
12, zákona 372/90 zb. o priestupkoch a to
pri určení druhu sankcie a jej výmery sa
prihliada na závažnosť priestupku, najmä
na spôsob jeho spáchania a na následky,
na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na
mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu
páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom
bol za ten istý priestupok postihnutý už
sankcionovaný skôr,“ hovoria mestskí
policajti. Odťahová služba v Bardejove
neexistuje, a aj keď by sa niekedy zišla,
podľa zástupcu náčelníka nie je v meste až
taká potrebná. Problémy s parkovaním sú
hlavne v mestskej centrálnej zóne a ešte
stále aj na Vinbargu, aj keď to už je lepšie
ako v minulosti. „Niekedy to možno vyzerá,
že riešime len dopravnú situáciu, ale keď
nepošleme hliadku, ľudia sami volajú, že
prečo tu nie je polícia,“ dodal Čekan.
 red
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Najviac priestupkov je počas víkendu

podnikov.“ E. Ševčíková dopĺňa: „Takisto
na Radničnom námestí sa hlavne vodiči
dopúšťajú dopravných priestupkov. Je
tam pešia zóna, šoféri by mali rešpektovať
aj zákaz vjazdu a obmedzené parkovanie
mimo vyhradených parkovacích miest.“

Prevádzka obslužného systému je
zabezpečená nonstop, prostredníctvom
pracoviska Chránená dielňa, ktoré bolo

Čo sa stane, ak vojde auto tam, kde nemá?
„Zaznamená sa to a následne to rieši
stála služba. Oni potom zisťujú, či auto

SEDEMNÁSŤ KAMIER MONITORUJE
MESTO BARDEJOV
Monitorovací kamerový systém mesta
Bardejov
napomáha
zabezpečovať
obyvateľom i návštevníkom Bardejova
pocit bezpečia v uliciach, na sídliskách,
využíva sa na ochranu zdravia a majetku
občanov ako aj iných návštevníkov.
Je účinným prostriedkom v boji proti
kriminalite a zároveň slúži ku zvyšovaniu
efektívnosti zásahov. Využívaný je nielen
na represiu, ale aj na prevenciu. Vybraté
časti mesta sú prostredníctvom tohto
systému monitorované mestskou políciou,
ktorá má živý prehľad o dianí v meste.
Obslužné pracovisko kamerového systému
sa nachádza v priestoroch polície na
Hurbanovej ulici. K dispozícii je sedem
veľkoplošných monitorov, záznamové
zariadenie, počítačová technika i zariadenie
na obsluhu kamier.
Peniaze na kamery z projektov
Kamerový systém sa začal budovať
od roku 2003. „Budovanie a prevádzka
kamerového systému je finančne náročná.
Podstatná časť finančných zdrojov na
rozširovanie a modernizáciu kamerového
systému je získavaná zo štátneho
rozpočtu
prostredníctvom
projektov
predkladaných Rade vlády pre prevenciu
kriminality. V uplynulom roku bolo zo
štátneho rozpočtu a kofinancovania
mesta získaných a preinvestovaných
osemnásť tisíc eur. Tie boli použité na
rozšírenie systému inštaláciou nových
kamier na zrekonštruovanej ulici Jiráskova,
Hviezdoslavova, Miškovského a v Parku
Emila Korbu a na modernizáciu obslužného
pracoviska,“ uviedol šéf mestskej polície
Milan Hoško. Mestská polícia pripravila
ďalší projekt na rozšírenie a modernizáciu
kamerového systému mesta Bardejov vo
výške viac ako 56 tisíc eur.

Obslužné pracovisko kamerového systému

naposledy obnovené v roku 2016 na
základe projektu. Na tomto pracovisku
pracuje sedem občianskych zamestnancov
so zníženou pracovnou schopnosťou.
Eva Ševčíková, ktorá kamery obsluhuje,
hovorí: „Máme štrnásť kamier, ktoré sú
rotačné, tri sú statické, ktoré sú natočené
na jedno miesto. Také sú pri Pamätníku
holokaustu a v Parku Emila Korbu.“ Andrej
Šellong pokračuje: „Ostatné kamery si my
ovládame. Rotačné majú 360 stupňový
pohľad. Niekedy tu je jeden človek, inokedy
dvaja. Dosah kamery je veľký, vieme si to
priblížiť. Za normálneho počasia a cez deň
vieme niečo prečítať aj na vzdialenosť
200 metrov. Najviac práce je cez víkend,
hlavne v okolí Radničného námestia.
Sledujeme hlavne námestie, priestor okolo
fontány i okolo rôznych pohostinských

malo alebo nemalo oprávnenie. Urobí sa
záznam a ten sa posúva policajtovi. Pokiaľ
je pri priestupku policajt, rieši sa to hneď
na mieste,“ dodal A. Šellong. Pri porušení
priestupku môže dostať vodič pokutu do
50 eur. Ak je objektívny dôvod, prípad sa
rieši dohovorom.
Rozmiestenie kamier
Jedna kamera sa nachádza na Kutuzovovej,
Komenského,
Kláštorskej,
Jiráskovej,
Miškovského a Hviezdoslavovej ulici. Dve
kamery sú umiestené na Vinbargu a na
Radničnom námestí, tri sa nachádzajú pri
Parku Emila Korbu a štyri sú na Dlhom
rade.
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parkovanie, sa vyznačujú v spodnej časti
značiek.

Dopravná značka

Mnohí vodiči prichádzajúci do centra
Bardejova z rôznych strán si všimnú zvislú
dopravnú značku IP-24a, zóna s dopravným
obmedzením. Sú aj takí, ktorí ju prehľadnú,
ale veľmi veľa je aj takých, ktorí nepoznajú
jej význam. Taktiež je dobré vedieť, kde
zóna s dopravným obmedzením končí. Tieto
dopravné značky vyznačujú oblasť, kde
platí zákaz, alebo obmedzenie vyplývajúce
z použitých symbolov značky, alebo značiek.
Upresňujúce údaje, napríklad čas alebo
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Význam uvedených dopravných značiek,
s ktorými sa vodiči stretnú na území
mesta Bardejov, znie: V zóne s dopravným
obmedzením sme vodič s motorovým
vozidlom stáť, alebo parkovať, iba na
vyznačených parkoviskách. V opačnom
prípade vodič motorového vozidla porušuje
dopravnú značku Zákaz státia. Treba
dodať, že význam tejto dopravnej značky
ruší až dopravná značka koniec zóny a nie
najbližšia križovatka, ako to je napríklad
u iných dopravných značiek.
Pri porušení uvedeného dopravného
značenia je možné priestupcovi uložiť
blokovú pokutu do výšky päťdesiat eur.
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