
Školský  rok    1964 – 1965 
 Výročie SNP a 20 výročie oslobodenia našej vlasti stali sa náplňou výchovnej 

práce učiteľov v tomto školskom roku. 1. septembra 1964 o 8.00 sa uskutočnila 

slávnosť započatia školského roku 1964-65pred budovou školy. Program bol 

nasledovný: 2 básne (1 o SNP, druhá o škole). Slávnostný prejav o význame školského 

vzdelávania predniesol s. Martin Boželník, predseda MsNV. O spolupráci školy 

s požiarnikmi hovoril s. Marek. O pláne práce na nastavajúci rok hovoril s. Letko 

Justín, riaditeľ školy. Na oslave boli aj rodičia Vyše 200 občanov pozorne sledovalo 

v referáte úlohy školy a rodiny.  

 20. výročie SNP spomenuli si žiaci na besedách s účastníkmi SNP, pripravili 

reláciu do školského a mestského rozhlasu, zhotovili nástenky a podobne. No nielen 

mimo školy, ale aj na vyučovacích predmetoch ako je občianska výchova, jazyk 

slovenský, dejepis a i. venovali učitelia tejto tematike patričnú pozornosť. Najkrajšie 

bolo stretnutie vybraných pionierov a zväzákov  s dvoma sovietskymi komsomolcami 

z príležitosti 20. výročia oslobodenia  našej vlasti Sovietskou armádou. Žiaci si 

dopisovali s pioniermi českých škôl a s pioniermi SSSR. Vo vyučovaní učitelia 

oboznamovali žiakov s históriou oslobodenia.  

 27.4.1965 bol slávnostný sľub nových pionierov a iskričiek (Pionierov 134 

a iskričiek 143). Po sľube bol kultúrny program spojený so slávnostným skupinovým 

zhromaždením a posedením. 19.5.1965 prišli na našu školu dvaja s. školskí inšpektori 

a jeden krajský školský inšpektor za účelom pripravenosti školy na diferencované 

vyučovanie v jazyku slovenskom a matematike. Pre jednotlivé predmety boli vybraní 

kvalifikovaní učitelia. 5.6. 1965 zavítal medzi našich pionierov spisovateľ súdruh 

Jozef Horák.  

 Žiaci v deň oslobodenia nášho mesta navštívili miesta, odkiaľ prichádzali naši 

osloboditelia. Zúčastnili sa v pestrom sprievode prvomájových osláv. V estetickej 

výchove účasťou na kultúrnych podujatiach alebo programoch ukázali schopnosť 

a vyspelosť. Nacvičili 2 detské divadelné hry. Účasť dospelých na nich nebola 

najlepšia. Žiaci odohrali pre školy 10 predstavení. Jedno nacvičila s. Králiková Mária 

ml. a druhé s. Stráňavová Jolana . Dobrú výchovnú prácu predviedli 2 spevácke 

súbory: zväzácky s. Moldrzykovej D., pioniersky s. Záložníka K. 

 V Závodnom klube účinkujú naši žiaci v mandolínovom a tanečnom súbore. 

Veľa žiakov navštevuje ĽŠU v Kysuckom Novom Meste, výtvarný krúžok, ktorý 

vystavuje mnohé práce na krajskej prehliadke. Mnoho kresieb z našej školy dostalo sa 

do súťaže „Vesmír v detskej kresbe“ a v nej čestne obstalo. Túto prácu organizuje 

a vedie s. Starinská Eta. 

 V rámci pracovnej výchovy v estetickom pojatí sa zúčastnili žiaci našej školy 

na úprave školy, jej okolia a pri úprave sídliska. Zapojili sa do súťaže o krajší vzhľad 

nášho mesta. Vysadzovalo stromčeky a kvety na sídlisku a uliciach v meste, za čo boli 

pri vyhodnotení MsNV finančne odmenení. 



 V telesnej výchove veľmi dobrý nácvik všetkých skladieb na III. CS ukazuje na 

dobrú prácu učiteľov telesnej výchovy. Škola sa zapojila do všetkých telovýchovných 

súťaží a pomerne čestne obstála v okresnom meradle (2. miesto v hádzanej dievčat). 

Usporiadali sa celoškolské cyklistické preteky ako nedeľné podujatie 20.9.1964. 

Vybrané mužstvo hokejistov sa zúčastnilo okresného kola súťaže O hokejku a puk MS 

1965, kde získali 1. miesto. V šachovom prebore umiestnili sa na 3., 6. a 9. mieste. 

Výsledky vždy uverejňoval OV ČSTV. Každú nedeľu predpoludním v dobe letnej 

turistiky si už žiaci zvykajú stráviť predpoludnie v prírode. Vytvárajú sa skupinky a čo 

je cenné, že volajú do nich aj svojich rodičov. V zimnom období žiaci lyžovali pod 

dozorom cvičiteľov z radov dospelých. 

Výsledky zberu: 

Papier ......... 6005 kg 

Textil........... 1579 kg 

Fľaše ........... 3890 ks 

Železo ......... 5680 kg 

 

Pri úprave okolia odpracovali 353 hodín a pri úprave svojich sídlisk 1435 

hodín. V mimovyučovacom čase vypomohli pri zbere zemiakov na JRD a ŠM 4156 

hodín. Pre lepšie podchytenie pionierskej činnosti zriadili kolektívy v mieste bydliska. 

Pionieri si dopisujú s pioniermi zo Sovietskeho zväzu, Poľska a Maďarska. Prevádzajú 

seriál súťažných otázok ako dlhodobú súťaž Autostopu. V záujme zlepšenia prospechu 

prevádzali vybraní členovia skupinovej rady pohovory so slaboprospievajúcimi 

žiakmi. 

 Pioniersku skupinu aj v tomto školskom roku viedla s. Nadežda Kolláriková.  

 ZDŠ a SVŠ pod jednou správou i naďalej viedol s. Letko Justín, riaditeľ školy. 

Od 1.9.1964 nastúpili do funkcie zástupcu riaditeľa s. Lisko Ladislav a s. Ševčík Cyril 

a vo funkcii riaditeľa školy ostal aj naďalej s. Bukový Jozef. 

 V tomto školskom roku pracovalo na škole spolu 60 učiteľov. Z toho učitelia 1. 

– 5. ročník 22, 6. – 9. ročník 25, SVŠ 9, vedenie školy 4. 

 

Jednotlivé triedy viedli títo súdruhovia učitelia: (*počty žiakov tried v kronike nie sú 

uvedené – poznámka autora) 

 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A   Anna Galvanková 

I.B   Mária Balková 

I.C   Františka Martišková 

I.D   Mária Králiková st. 

I.E   Jolana Stráňavová 



II.A   Mária Buchová 

II.B   Marta Sláfkovská 

II.C   Alica Petrušková 

II.D   Anastázia Suchánková 

III.A   Mária Sumecová 

III.B   Božena Letková 

III.C   Karla Grančičová 

III.D   Milena Brodňanová 

IV.A   Gerta Bartošová 

IV.B   Antónia Škorvagová 

IV.C   Elena Ševecová 

IV.D   Anna Kolláriková 

IV.E   Melánia Mušková 

V.A   Mária Králiková ml. 

V.B   Marta Rábiková 

V.C   Mária Rudincová 

V.D   Anna Mindeková 

VI.A   Magda Mikulášová 

VI.B   Ernest Králik 

VI.C   Anastázia Buková 

VI.D   Karol Záložník 

VI.E   Anna Valterová 

VII.A   Eta Starinská 

VII.B   Anna Dybalová 

VII.C   Mária Čapková 

VII.D   Jana Drexlerová 

VII.E   Zlatica Frličková 

VIII.A   Anna Tóthová 

VIII.B   Irena Ševčíková 

VIII.C   Jozefa Chrenková 

VIII.D   Viliam Galvánek 

IX.A   Štefan Ševec 

IX.B   Božena Kučmová 
 



IX.C   Vilma Kováčová 

IX.D   Božena Ďungelová 

   I.A SVŠ   Jozef Tarábek 

I.B SVŠ   Ondrej Suchánek 

I.C SVŠ   Tibor Čmilanský 

II.A SVŠ   Mária Sedláková 

II.B SVŠ   Ľudovít Ďurana 

II.C SVŠ   Drahomíra Moldrzyková 

III.A SVŠ   Terézia Lehocká 

III.B SVŠ   Mária Jaššová 

 

Učitelia ZDŠ a SVŠ bez triednictva: Macášek Ľudovít, Čuntala Benedikt, Lisková 

Cecília, Šingliarová Elena, Jablonský Jaroslav, Šamajová Viktória, Justín Ševčík, 

Haluška Radoslav. 

Vychovávateľky DM: Oľga Danajová – vedúca, Osadská Vilma, Bestvinová Amália, 

Hrmová Drahomíra, Varačková Lýdia.  

Administratívno – hospodárska pracovníčka: Kapitánová Bernadetta 

V školskej jedálni pracovali: Turanová Milina – vedúca ŠJ, Utešilová Irena – vedúca 

kuchárka, Marušová Katarína, Šutková Mária, Bohovičová Helena, Briššová Antónia 

(do 1.11.1964 na MD), Tlachová Anežka (dočasne pracovala do 1.11.1964). 

Údržbár: Chabroň Jozef, Upratovačky: Bacová Mária, Húšťavová Mária, 

Chovaniaková Veronika, Bugáňová Helena st., Jancová Hedviga, Novotná Štefánia. 

Školníci: Pasienka Jozef – SVŠ, Kubalová Štefánia – ZDŠ v starej budove pri 

železničnej stanici . 

Počet všetkých zamestnancov: 83 

 

Rozmiestnenie dorastu a študentov SVŠ: 

15-roční boli zaradení takto: 

Do učilíšť   66 žiakov 

Do výberových škôl  69 žiakov 

Nezaradení     3 dievčatá 

 

Absolventi SVŠ boli usmernení takto: 

Na vysoké školy  63 žiakov 

Do zamestnania     9 žiakov 

 

Prospech žiakov: 



Na ročníkoch 1. – 5. neprospelo 21 žiakov, čo činí 2,5 %. Z prepadávajúcich je 

najviac z ruského jazyka, potom z jazyka slovenského a z počtov. Najviac žiakov 

prepadá v V.B triede – 12,5 % a v V.C triede – 10%. Je zaujímavé, že v V.A 

neprepadá ani jeden žiak. Na ročníkoch 1. – 5. je 6 žiakov s duševnou zaostalosťou – 

rečovou vadou. Patria do osobitnej školy. 

Na ročníkoch 6. 9. neprospelo 67 žiakov, čo je 7,9 %. Najviac žiakov 

neprospelo v šiestych ročníkoch – 15,2% a potom v 8-mych ročníkoch – 11,3%. Aj tu 

najviac žiakov prepadlo v jazyku ruskom – 6,9%, v jazyku slovenskom – 6,5%, 

v matematike – 3,8% a vo fyzike dokonca 0,9%. 

 

Sporenie: 

Žiaci ročníkov 1. – 9. nasporili 30.938,95 Kčs. 

 

 Najväčšie ťažkosti má vedenie školy s obstarávaním priestorov. 

V dopoludňajšej smene treba vyučovať 9 tried SVŠ a 19 tried ročníkov 6. – 9. 

V budove je 23 tried a 3 špeciálne učebne, ktoré sa tiež využívajú ako triedy. 

 


