
NÁVRH OSOBNOSTI  
NA  UDELENIE OCENENIA  

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

„Nebudete dobrými učiteľmi,  

ak sa sústredíte len na to, čo robíte,  

a nie na to, kto ste“ 

Rudolf Steiner (1861-1925) 

Ing. Karol Hanuľák je osobnosť, ktorá si zaslúži ocenenie za celoživotnú prácu v prospech Strednej priemyselnej školy 
v Tvrdošíne ale aj celého regiónu. Tejto strednej škole ostáva verný aj v zrelom veku svojimi skúsenosťami, odbornosťou, ale 
aj svojimi životnými postojmi. Ako pedagóg pozitívne ovplyvnil celé generácie mladých stredoškolákov nielen v oblasti 
odborných technických predmetov a anglického jazyka, ale aj záujmovými krúžkami, projektami, literatúrou, históriou, 
hudbou a spevom. Svojim životom obohatil svojich študentov, kolegov aj občanov hornej Oravy. 

Ing. Karol Hanuľák od roku 1973 pôsobí ako stredoškolský učiteľ na škole so súčasným názvom Stredná priemyselná škola 
informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. V rokoch  1989 – 2004 pôsobil na škole ako zástupca riaditeľa pre 
odborné predmety a ekonomickú oblasť. Celý svoj pracovný život s láskou zasvätil tejto priemyslovke. Nie je obyčajný učiteľ, 
je učiteľom telom aj dušou. Takých dnešné Slovensko potrebuje. Prosím začítajte sa do jeho životopisu. Pán učiteľ má 73 
rokov, je ženatý. Narodil sa dnes už v zatopenej obci Oravské Hámre. Je vyštudovaný inžinier v odbore telekomunikácií, 
absolvované doplnkové pedagogické štúdium, štátnu jazykovú školu z anglického jazyka, priznanú kvalifikáciu na vyučovanie 
informatiky, absolvované štúdium na prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov, absolvované 4 semestre vzdelávania 
inštruktorov pre vyučovanie LCNA CISCO pre počítačové siete, získané osvedčenie inštruktora pre vedenie lyžiarskeho kurzu, 
letné zdokonaľovacie kurzy ANJ a zahraničná stáž zameraná na vyučovanie technickej zručnosti. Zriadil neinvestičný fond 
Bakalár, podieľal sa na spolupráci so Žilinskou univerzitou na zavedení bakalárskeho štúdia telekomunikačný manažment na 
SPŠ v Tvrdošíne. Vytvoril lokálnu akadémiu CISCO zameranú na vyučovanie počítačových sietí. Úspešne realizoval projekt 
Leonardo a Sokrates. Postaral sa v rámci projektu Infovek o vybudovanie multimediálnych učební na škole. Svojou aktivitou 
sa zaslúžil pri príležitosti 40. výročia školy o udelenie čestného názvu školy s prívlastkom Ignáca Gessaya. V spolupráci 
s Technickou univerzitou v Košiciach pracoval na projekte na podporu flexibility trhu práce pod názvom „Reintegrácia na 
európskom trhu práce s využitím počítačovej a jazykovej zručnosti“. Preslávil sa aj publikačnou činnosťou v zborníku EUCYS 
– Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Zriadil školské technické múzeum. Získal Ďakovný list MŠ 
SR a ŠIOV za dlhoročnú aktivitu pri rozvoji Stredoškolskej odbornej činnosti v prospech nadanej mládeže, bol odmenený 
bronzovou medailou udelenou dekanom EF ŽU pri príležitosti 50. výročia vzniku fakulty. Bol vyznamenaný predsedom 
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajom Blanárom pri príležitosti Dňa učiteľov, získal Ďakovný list MŠ SR a časopisu 
Rodina a škola. Bol aktívnym členom celoštátnej komisie SOČ pre odbor elektronika, elektrotechnika a energetika, 
inštruktorom CISCO – LCNA a SAUA/SATE slovenská asociácia učiteľov angličtiny. Bol podpredsedom výboru 
pedagogického odboru Matice Slovenskej a člen hodnotiacej poroty Dilongovej Trstenej. K jeho hobby patrí IKT, 
rádioamatérstvo, záhradkárstvo, hudba, spev, hra na akordeóne, krásna literatúra – poézia a regionálna história.


