
Na sklonku pedagogickej kariéry pre-
vzala doterajšia riaditeľka PhDr. Anna 
Bartoňová Malú medailu sv. Gorazda, 
udelenú Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Vo funkcii pôso-
bila 23 rokov (1991–2014) a v centre 
jej úsilia bolo zvyšovanie úrovne naj-
mä učebných odborov zameraných 
na konštrukciu a realizáciu krovov 
a striech. Malú medailu sv. Gorazda 
udeľujú v Slovenskej republike iba od 
roku 1999 za dlhoročné pedagogic-
ké pôsobenie a vynikajúce výsledky 
ako morálne ocenenie. Učiteľ musí 
byť zapálený pre svoju prácu a láskavý 
k svojim žiakom. Ocenenie jej odovzdal 
súčasný riaditeľ SOŠ Považská Bystrica 
Ing. Ján Kunovský, ktorý je tiež absol-
ventom školy. Poďakoval aj prvým dvom 
riaditeľom školy – Eduardovi Paliesekovi 
(1974–1980) a Mgr. Vladimírovi Gabčovi 
(1980–1991).

Z histórie školy

Školu založili v roku 1974 ako Odborné 
učilište pre Okresný stavebný podnik 
v Považskej Bystrici. Vychovávali reme-
selníkov v učebných odboroch murár, 
tesár, klampiar, parketár, zámočník. 
V tom istom roku postavili aj nový učeb-
ný komplex. V roku 1976 rozšírili jej pô-
sobnosť na Strednú odbornú školu pre 
pracujúcich. V roku 1979 zaradili školu 
do siete SOU. Prvých 15 rokov vyučo-
vali len 3-ročné učebné odbory. V roku 
1991 pribudlo viacero nových učebných 
možností – stolár, maliar, tesár, klam-
piar, elektrotechnik. V roku 1996 začali 

experimentálne vyučovať 3-ročný učeb-
ný odbor Montér suchých stavieb. Od 
roku 1989 zaradili nový učebný odbor 
s maturitou a v roku 1993 získali matu-
ritné vysvedčenie prví absolventi štúdia 
Operátor stavebnej výroby. V roku 2008 
odčlenili Strednú priemyselnú školu 
a nasledovalo viacero organizačných 
zmien. 

Škola v súčasnosti

Dielne pre praktické vyučovanie sta-
vebných remesiel má SOŠ sústrede-
né v Považskom Podhradí. Centrum 

odbornej prípravy stavebníctva vytvorili 
v roku 1999 a stalo sa nadregionálnym 
centrom odborného vzdelávania. Škola 
sa aktívne zapája do činnosti Cechu stre-
chárov Slovenska, s takouto aktivitou sa 
môže pochváliť iba 12 stredných odbor-
ných škôl so stavebným zameraním na 
Slovensku.
V súčasnom školskom roku má SOŠ 
Považská Bystrica okrem stavebných, 
dopravných a autoopravárenských od-
borov žiakov vo 4-ročnom študijnom od-
bore Operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby, v 3-ročných učebných odboroch 
Stolár a Strechár.
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Zameranie na strechy a krovy

Slávnostná akadémia Strednej odbornej školy Považská Bystrica bilanco-
vala 40 rokov výchovy remeselníkov. Bola prehliadkou úspechov minulosti 
s ukážkou schopností súčasných žiakov v učebných odboroch stolár, tesár, 
strechár a v ďalších stavebných remeslách.
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Vo svojej pedagogickej činnosti pozdvihla PhDr. Anna Bartoňová zameranie učeb-
ných odborov na remeslá pri tvorbe krovov a striech. Ako učebnú pomôcku vyrobili 
žiaci maketu drevostavby s moderným riešením klasického krovu „Cvičné praco-
visko strechára“


