
Školský  rok    1962 – 1963 
 XII. zjazd KSČ bol veľkou školou všetkého nášho ľudu, teda aj našej školy. 

Učiteľský kolektív pracoval za splnenie záväzkov a uzáverov z XII. zjazdu. Uznesenie 

sa preberalo na hodinách občianskej výchovy, triednických hodinách, besedách RSŠ 

a UR ČSM. Na škole sa rozvinulo hnutie Za socialistický vzťah k práci, za česť 

pioniera, zväzáka, upratovačky, za učiteľskú česť. PO prechádzala cestou kolektívnej 

výchovy na súťaž medzi oddielmi „Za česť oddielu“. Niektoré triedy preberali 

inventár triedy do socialistickej opatery.  

 Začiatok školského roku bol slávnostne zahájený 3.9.1962 za účasti s. 

Jančoviča, tajomníka OV KSS, s. Šulaja, tajomníka MsNV, rodičov, riaditeľa školy, 

učiteľov a žiakov našej školy. Celú slávnosť viedla PO. Po príhovoroch súdruhov 

z OV KSS, MsNV a súdruha riaditeľa školy, predviedli pionieri program. Hovorili 

o letnej aktivite a nakoniec obdarili malých prváčikov darčekmi, ktoré zhotovili 

v minulom školskom roku. Veľkú pozornosť venovali deťom cigánskeho pôvodu. 

Pozvali a priviedli ich do školy a starali sa o ne.  

Obsadenie jednotlivých tried učiteľmi : 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A 32 Anna Galvanková 

I.B 33 Františka Martišková 

I.C 28 Mária Balková 

I.D 30 Mária Králiková 

II.A 33 Jola Straňavová 

II.B 37 Antónia Škorvagová 

II.C 34 Anna Kantoríková 

II.D 36 Anna Kolláriková 

II.E 35 Melánia Mušková 

III.A 39 Alica Petrušková 

III.B 34 Marta Rábiková 

III.C 37 Mária Rudincová 

III.D 37 Karla Grančičová 

IV.A 37 Božena Letková 

IV.B 39 Anastázia Suchánková 

 



IV.C 38 Marta Sláfkovská 

IV.D 37 Mária Buchová 

V.A 36 Mária Sumecová 

V.B 36 Milena Brodňanová 

V.C 39 Karol Záložník 

V.D 35 Anastázia Kollarová 

VI.A 38 Anastázia Kollarová 

VI.B 38 Anna Tóthová 

VI.C 37 Mária Čapková 

VI.D 39 Mária Galandová 

VII.A 33 Štefan Ševec 

VII.B 33 Božena Kučmová 

VII.C 33 Eta Starinská 

VII.D 34 Anna Valterová 

VIII.A 32 Ernest Králik 

VIII.B 32 Elena Šingliarová 

VIII.C 32 Vilma Kováčová 

VIII.D 32 Justín Ševčík 

IX.A 33 Anna Pražmová 

IX.B 33 Benedikt Čuntala 

IX.C 32 Viliam Galvánek 

IX.D 32 Želmíra Kocková 

I.A SVŠ 40 Mária Melicherčíková 

I.B SVŠ 40 Mária Jaššová 

II.A SVČ 17 Jozef Tarábek 

II.B SVŠ 17 Pavol Ličko 

III. SVŠ 27 Eva Malá 

 

Stredná škola pre pracujúcich  III. Ročník – triedna Mária Melicherčíková 

 V novej budove, v ktorej sa vyučovalo druhý rok bolo umiestnených 23 tried, 3 

špeciálne učebne, 1 stolárska a 1 zámočnícka dielňa. Striedavo sa vyučovalo v 3 

učebniach 6 tried. V starej budove pri nádraží sú 4 učebne. Spolu na dopoludňajšiu 

smenu chodilo 27 tried. 14 tried muselo po celý rok dochádzať  do školy výlučne 



popoludní. Popoludní 3krát v týždni v budove SVŠ boli tri triedy SŠP s počtom žiakov 

32.  

 Náklad od štátu na učebné pomôcky bol 135 tisíc korún. ZDŠ má 1286 žiakov 

s 35 triedami. Pribudlo 86 žiakov. Na jednu triedu pripadá 37 žiakov. Prepadlo 16 

žiakov, čo je 1,3%, vyznamenaných 149, čo je 12%. Maturovali z jednej dennej 

a jeden večernej triedy.  

 Plán školy bol postavený na plnenie úloh komunistickej výchovy v jej hlavných 

zložkách: rozumovej, polytechnickej, mravnej, estetickej a telesnej. Vedenie školy 

sledovalo počas celého roka výsledky práce. Po každom štvrťroku hodnotili prospech 

najprv v straníckej organizácii, v ROH a na pedagogickej rade. Oboznámili aj rodičov 

zaostávajúcich žiakov. Na návrh ZO KSS prijali učitelia výchovno – vyučovacie 

opatrenia na zlepšenie výuky v jednotlivých predmetov. 

 Čisté prostredie, ktoré upratovačky žiakom denne prichystávali, nedovolili 

žiakom neslušne a hrubo sa správať, vychovávalo ich. Dobré výsledky sa dosiahli tým, 

že vyučujúci individuálne a aj v RSŠ sa politicky vzdelávali a sledovali odbornú 

literatúru.  

 Nekvalifikovaní učitelia (9) si nadobúdajú diaľkovým štúdiom kvalifikáciu na 6 

– 9 ročník. Učitelia sa usilovali neustále skvalitniť vyučovaciu hodinu, hlavne výklad 

tak, aby každý žiak na hodine zvládol základné učivo na dostatočnú.  

Neprospievajúcim žiakom venovali učitelia starostlivosť v doučovaní patronátnou 

pomocou, ďalej v rámci PO a ČSM, pohovormi učiteľov s rodičmi. So slabo 

prospievajúcimi žiakmi sa zaoberali rady PO a triedne výbory ČSM. 

 K názornému vyučovaniu boli využité pomôcky, ktoré škola má vo svojich 

kabinetoch. V nižších ročníkoch si samotní učitelia robili učebné pomôcky. Vo 

vyšších ročníkoch ťažšie vzorce, poučky boli vyvesené na paneloch v triedach, aj na 

chodbách. V jazyku slovenskom vyučujúci nabádali žiakov k doplnkovému čítaniu 

kníh, ktoré si požičiavali v mestskej knižnici a v knižnici ZK. Poriadali sa besedy 

o požičaných knihách.  

 Žiaci II. ročníka SVŠ v počte 17 získali FO. Vedomostný obzor si rozširovali 

žiaci aj na exkurziách a výstavách.  

 Rodičom pomáhala škola v získavaní v najzákladnejších pedagogických 

znalostí prednáškami ĽA (5) a triednických ZRPŠ 4-krát do roka,  

 V estetickej výchove mnohí žiaci pracovali v rôznych záujmových krúžkoch. 

ZK-ZPS ako patronátny závod škole poskytoval nie len priestory na túto činnosť, ale 

aj učiteľov na mandolínové súbory (90 žiakov), tanečný 40 ž., šachový a cvičiteľa pre 

lyžiarsky krúžok (80 až 100 žiakov). 



 Aj na poli športovom mnohí žiaci svedomito reprezentovali našu školu. Boli to: 

Vlčková, Bukový, Papšová, Kodajek, Čuntalová a iní. 

 V tomto školskom roku v skupine PO bolo 676 pionierov rozdelených do 20 

oddielov a 81 družín a 322 iskier v 9 oddieloch. Z tohto počtu v tomto školskom roku 

zložilo pioniersky sľub 121 tretiakov a 121 druhákov stalo sa iskričkami. Pionieri 

Balková A. a Smatana J. zúčastnili sa stretnutia so súdruhom prezidentom v Hlbokej 

nad Vltavou a pionierka Buriová, za najlepšie výsledky v zbere, zúčastnila sa na 10 

dňovom zájazde vo zvláštnom vlaku Zberných surovín. Celá skupinová rada bola za 

výzvu v šetrení elektrickej energie a za viacročnú svedomitú prácu vyfotografovaná 

pred rozvinutou Červenou zástavou ÚV KSS. Za najdôležitejšiu úlohu považovali 

pionieri zlepšiť vedomostnú úroveň a chovanie. V oddieloch doučovali slabších 

žiakov. Z zlepšeniu práce pomáhalo hnutie – Za česť pionierov, za česť oddielu, 

v ktorom plnili tieto podmienky: 

1. Nedostaneme ani jednu pätorku 

2. Budeme sa slušne správať 

3. Bez príčiny nevymeškáme vyučovanie 

4. Prevezmeme triedu do socialistickej opatery 

Pionierska Zornička bola naďalej dobrým pomocníkom. V jej vysielaní hovorili 

pionieri o svojej práci, vyhlasovali súťaže, hodnotili ich, ale aj kriticky poukazovali na 

nedostatky. V práci im pomohol aj časopis Iskra. Prvé číslo vydali 18.1.1963. Na 

pamätné dni a štátne sviatky prevádzali pionieri kultúrny program. Naďalej pionierky 

spolupracovali v APOZ. Pri úprave okolia odpracovali 19.000 hodín. Upravili 

futbalové ihrisko. Spolu so zväzákmi upravili 25 ha lúk a pasienkov. Pracovali na JRD 

v Oškerde, Radoli, v Kysuckom Lieskovci na ŠM a na štadióne. Vysadili 700 

ovocných stromkov, 300 ovocných kríkov, 30 okrasných stromkov, 150 kríkov, 1500 

kvetov a 300 ríbezľových kríkov, na 25 árov pestovali zeleninu, na 80 ároch pestovali 

obilie a zemiaky. Pionieri 1 – 5 ročníkov pod vedením s. učiteliek nacvičili divadlo 

Maruška medzi trpaslíkmi. Celá skupina bola zapojená v pionierskej výprave „Vždy 

pripravený“. 

Výsledky zberu: 

Textil ....................... 3.396 kg    v cene 1698 Kčs 

Papier ...................... 5.357 kg    v cene 1075 Kčs 

Železo ..................... 32.264 kg  v cene 2.448 Kčs 

Fľaše .......................   2.301 ks   v cene 2.301 Kčs 

SPOLU:      7.522 Kčs 

 

 Najlepšie sa do zberu zapojili triedy: IV.A, IV.B a V.D. 



 Sporenie: 

 Sporí 1350 žiakov a nasporili 61.723,99 Kčs 

 

 Rozmiestnenie dorastu: 

 V tomto školskom roku najviac žiakov 9-tych tried sa hlásilo na ďalšie štúdium. 

 Organizácia ČSM mala 240 členov. Obsahom verejnoprospešnej práce zväzáka 

bola pomoc JRD, ŠM, škole, zbery a pod. V Oškerde upravili 22 ha pasienkov a lúk. 

V Radoli vybrali 180 q zemiakov. Na ŠM založili 10 m3 kompostu, nazbierali 1.120 kg 

železa, 334 kg papieru, 57 kg handier. Odpracované hodiny boli daňou našich 

zväzákov XII. zjazdu KSČ. Počas prázdnin pracovali zväzáci na stavbách JRD a ŠM, 

v lesníctve i v priemysle. Veľmi hodnotné besedy boli so s. Danajovou, účastníčkou 

XII. zjazdu KSČ a so s. Gerártom, účastníkom festivalu mládeže v Helsinkách, beseda 

o udalostiach okolo Kuby, beseda o Liste ÚV ČSM. 

 Krúžky v rámci UR ČSM pracovali dobre. Zväzácke okienka v školskom 

rozhlase nemali žiadanú úroveň. Zväzácky Všadebol nebol docenený. Prospech bol 

neuspokojivý, pretože v každej TO jeden žiak prepadol. 

 Na úseku telovýchovy dosiahli naši zväzáci pekné výsledky najmä na úseku 

ľahkej atletiky, DPBZ získali 3 prvé miesta, na krajských orientačných I. a III. miesto. 

Poriadali športové turnaje medzitriedne a medziškolské. Chýbal im stály tréning. 

 V práci ČSM treba poverovať jednotlivé TO ČSM úlohami, tieto kontrolovať 

a vyhodnocovať. Do práce je potrebné zapojiť každého učiteľa zväzáckeho veku 

a každého triedneho učiteľa v roč. I. – III.  

 


