
Školský  rok    1966 – 1967 
 Ústrednou úlohou v tomto školskom roku bolo Zvyšovanie účinnosti 

komunistickej výchovy na všetkých typoch škôl a výchovných zariadeniach. Každý 

učiteľ písomne obdŕžal ústrednú inšpekčnú úlohu. Jej obsah bol prejedaný na 

pedagogickej rade. Škola pracovala podľa celoročného plánu. Politicky a ideologicky  

usmerňovala pracovníkov školy ZO KSS. Úlohy odborovej organizácie sa riešili na 

osobitných schôdzach alebo na pedagogickej rade. Na poradách usmerňovalo vedenie 

školy na nutnosť prevádzania výchovnej práce, dodržiavanie pravidiel školského 

poriadku. Táto činnosť je na tunajšej škole veľmi potrebná, keďže trpí sa na 

nedostatok učebných priestorov, triedy sú preplnené žiakmi a učebne sú stavané pre 

menšie počty. Ani špeciálne učebne z fyziky, chémie a výtvarnej výchovy nemohli byť 

využívané na ich pôvodný účel. Školy dvoch cyklov pod jednou správou sťažovali 

prácu vedenia. Aj oprava, údržba budovy vyžadovali pri nedokonalých službách veľa 

úsilia od pracovníkov, ktorí majú inú pracovnú náplň. Vedenie školy neustále 

nabádalo učiteľov k štúdiu problémov výchovných i odborných. Sledovalo činnosť 

komisií a jednotlivých učiteľov, ako pristupovali k rôznym prípadom a ako využívali 

výchovný vplyv rodiny a verejnosti. 

Vedenie hospitovalo takto: 

s. Letko Justín, riaditeľ školy – 54 hosp., s. Lisko Ladislav, zástupca riad. školy – 45 

hosp., s. Ševčík Cyril, zástupca riad. školy – 49 hosp., s. Bukový Jozef, zástupca riad. 

školy – 64 hosp. 

 

Na škole v tomto školskom roku pôsobili: 

 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A 33 Anna Galvanková 

I.B 33 Mária Balková 

I.C 33 Františka Martišková 

I.D 32 Mária Králiková st. 

I.E 31 Jolana Stráňavová 

II.A 31 Alica Petrušková 

II.B 32 Mária Rudincová 

II.C 31 Marta Rábiková 

II.D 33 Mária Buchová 

III.A 33 Marta Sláfkovská 

III.B 33 Milena Brodňanová 

III.C 24 Magda Mikulášová 



 

III.C 24 Magda Mikulášová 

III.D 32 Mária Králiková ml.  

III.E 29 Elena Ševecová 

IV.A 40 Gerta Bartošová 

IV.B 30 Antónia Škorvagová 

VI.C 40 Melánia Mušková 

VI.D 40 Anna Mindeková 

V.A 37 Mária Sumecová 

V.B 37 Božena Letková 

V.C 36 Anastázia Suchánková 

V.D 37 Anna Kolláriková 

VI.A 41 Jana Drexlerová 

VI.B 41 Oľga Rúfusová 

VI.C 42 Mária Čapková 

VI.D 42 Emília Macurová 

VI.E 41 Vilma Kováčová 

VII.A 33 Jozefa Chrenková 

VII.B 33 Ernest Králik 

VII.C 31 Viktória Krämerová 

VII.D 30 Anastázia Buková 

VII.E 33 Maria Kubalová, od. 1.II. Elena Šingliarová 

VIII.A 38 Anna Tóthová 

VIII.B 37 Ernest Králik 

VIII.C 38 Koloman Lenčo 

VIII.D 38 Cecília Lisková 

IX.A 26 Etela Starinská 

IX.B 26 Anna Valterová 

IX.C 25 Irena Ševčíková 

IX.D 26 Justín Ševčík 

IX.E 26 Štefan Ševec 

IX.F 26 Viliam Galvánek 

 

 

 



 

I.A SVŠ   Drahomíra Moldrzyková 

I.B SVŠ   Ľudovít Ďurana 

I.C SVŠ   Mária Jaššová 

II.A SVŠ   Elena Šudíková 

II.B SVŠ   Terézia Lehocká 

II.C SVŠ   Radoslav Haluška 

III.A SVŠ   Jozef Tarábek 

III.B SVŠ   Ondrej Suchánek 

III.C SVŠ   Tibor Čmilanský 

 

Prospech: 

Z 1406 žiakov na ročníkoch 6 – 9 ZDŠ prospelo 1321 žiakov, t.j. 93,9 %. Z toho 

s vyznamenaním skončilo 209 žiakov, t.j. 14,8 %.84 žiakov neprospelo, čo činí 5,9 %. 

1 žiak bol neklasifikovaný a to v ôsmej triede. V ročníkoch SVŠ z 236 žiakov prospelo 

214 žiakov, t.j. 90,6 %. S vyznamenaním postúpilo 25 žiakov, t.j. 10,5 %. 21 žiakov 

neprospelo, čo je 8,9 %, 1 študent v III. ročníku nebol klasifikovaný.  

 

Chovanie: 

25 žiakov má zníženú známku z chovania na ročníkoch 1. – 9. Na ročníkoch SVŠ má 

13 žiakov zníženú známku. 

 

 Poloodborné vyučovanie sa prevádzalo v 5-tych ročníkoch a vyučovalo sa: 

ruský jazyk, telesná výchova a pracovné vyučovanie. Tým, že sa v triede vymení viac 

učiteľov, žiaci si zvykajú na prácu a požiadavky viacerých vyučujúcich, čo je dobrou 

prípravou pre 6. ročník. Pri poloodbornom vyučovaní sa učitelia môžu hlbšie zaoberať 

predmetom a poznatky z jednej triedy uplatniť vždy pri ďalšej triede. Pri menšom 

počte príprav sa môže učiteľ kvalitne pripraviť na vyučovanie. 

 

Diferenciácia v 9-tych triedach: 

Rozdelenie žiakov do skupín bolo prevedené na základe komplexného hodnotenia 

žiakov 8-mych tried a so súhlasom rodičov a žiakov. V priebehu 1. polroku nedošlo 

k žiadnym presunom medzi skupinami. Diferenciácia sa prevádzala vo všetkých 

šiestich deviatych triedach. V matematike diferencované skupiny vyučovala s. 

Šingliarová Elena a s. Galvánek Viliam. V slovenskom jazyku diferencovala s. 

Kováčová V. a s. Kučmová B. V študijných skupinách pracovali žiaci väčšinou 

samostatne. V praktických skupinách sa muselo učivo viac precvičovať. Aj tu sa našli 

žiaci, ktorí dosiahli pomerne dobrý prospech a hlásili sa na výberové školy. Študijnú 

skupinu tvorilo asi 42 % žiakov, praktickú 58 %. Tento pomer je vo všetkých 9-tych 

ročníkoch. Výsledky z diferencovania sa prejavili tento školský rok na stredných 

odborných školách ako dobré. Väčšinou si žiaci z matematiky udržali aj na II. stupni, 

ba niektorí si známku aj zlepšili. Priemer z matematiky v študijnej skupine 2 – 2,2 

a v praktickej 3,1. Previerka z matematiky, ktorá bola vo februári na našej škole 



čerpala úlohy z časopisu Matematika v škole a jej priemer bol 2,7. Previerku robili 

súdruhovia inšpektori len so študijnou skupinou.  

 Do MO sa zapojili do prvého kola 10 žiakov, do 2. kola postúpili dvaja a do 

tretieho jedna žiačka, ktorá sa umiestnila na 4. mieste. Bola to Kodčíková Silvia z 9.D 

triedy. Títo žiaci boli zapojení aj do FO a CHO a z toho dôvodu boli preťažení a počas 

roku vypadli z MO. Dňa 9.6.1967 boli na našej škole previerky zo slovenského jazyka, 

z matematiky a z fyziky.  

Mimotriedna a mimoškolská starostlivosť o žiakov: Na škole boli zavedené 

tieto nepovinné predmety: 

Jazyk francúzsky v 7. a 8. ročníku vyučovala s. Čapková M. 

Praktiká z chémie v 8. a 9. ročníku vyučovali s. Ševec a s. Králik 

Jazyk nemecký v 7. a 8. ročníku vyučovala s. Kubalová M. 

Športové hry viedla s. Krämerová 

 

Doučovacie skupiny: 

Žiaci sa doučujú jazyk slovenských v troch skupinách: 8.ABC viedla s Tóthová, 8.D 

učila s. Lisková. Jazyk ruský doučovala v 8.AB s. Dybalová. Matematiku učili 

v štyroch skupinách, z toho 2 skupiny v 9.AB s. Galvánek a 2 skupiny s . Šingliarová 

v 9.CD a v 9.EF. 

Záujmové krúžky: Vzhľadom na veľmi tiesnivú situáciu s umiestnením tried a plnou 

dvojsmennosťou sa nemohli dobre rozvinúť záujmové krúžky. Boli vytvorené 

fotoamatérsky, rádiotechnický, parašutistický a veľa telovýchovných krúžkov. Žiaci 

z našej školy navštevujú jazykové školy, kurzy a pod. V ZK ZVL sa žiaci zúčastňovali 

výtvarného krúžku 

Školské pozemky: Žiaci vypestovali na školskom pozemku: 

Plodina  kg  hodnota v Kčs 

Kapusta  415  622,50 

Kel       5      7,50 

Zemiaky  215  150,50 

Cibuľa      4    12 

Fazuľa str.       3    18 

Cvikla     47  117,50 

Mrkev               29    58 

Kvaky     45    90 

Spolu   763 kg          1.076 – Kčs 

 

Uvedené vypestované plodiny vyučujúci Pp odovzdali do školskej jedálne za účelom 

zlepšenia stravovania žiakov. Žiaci vypestovali 1.000 ks ríbezľových kríčkov. Bolo 

vysadených množstvo kvetov na 2 a plochy. Za účelom zlepšenia štruktúry pôdy bolo 

založených 10 m3 kompostu. Žiaci upravili trávnik pred školou, ŠJ a vypestovali 

kvetinové záhony. Pre školu na skrášlenie vnútorného zariadenia zakúpili okrasné 

kvety v cene 1892 Kčs. Kvety rozmiestnili po chodbách školy. 

Prednes poézie a prózy: 

Hviezdoslavov Kubín – v školskom kole získala 1. miesto žiačka Kubicová Margita 

postúpila do okresného kola.  



Puškinov pamätník: Do okresného kola postúpila Eva Pietorová a tam v jej kategórii 

obsadila 2. miesto. Jolana Uhrecká v jej kategórii obsadila 1. miesto a tým postúpila 

do krajského kola. Súčasne získala dvoj týždňový pobyt v letnom kurze ruštiny. 

Ružena Pietorová z II. SVŠ v okresnom kole obsadila  3. miesto. 

Výtvarná výchova: Dobrá úroveň výtvarnej výchovy zračí sa aj z toho, že žiaci z našej 

školy sa zúčastnili svojimi prácami súťaže Vesmír v detskej kresbe a získali 

v celoštátnej súťaži 2. miesto v obore maľba. Získali aj 2 čestné diplomy. Súťaž vedie 

už tretí rok s. Starinská, ktorá bola Ľudovou hvezdárňou v Žiline odmenená čestným 

diplomom.  

Chémia: Za zmienku stojí uviesť, že škola – s. Ševčík C. pracuje na zlepšovacom 

návrhu univerzálneho skladovacieho pracovného laboratórneho stola pre vyučovanie 

chémie, prírodopisu, fyziky, Pp, vlastivedy. Túto učebnú pomôcku budú vystavovať 

na okresnej súťaži STTM . V krajskom kole CHo žiak II.C SVŠ  Brezáni obsadil 2. 

miesto . 

Telesná výchova: V rámci okresu i v rámci kraja získali naši žiaci 1. miesto v súťaži 

Signál X -5. Tým potvrdilo, že i v brannej výchove venuje sa žiakom náležitá 

pozornosť. V okresnom prebore v cezpoľnom behu na 400 m titul preborníka okresu 

získal Palacka Rastislav. Ďalej obsadili 6., 9., 12. a 13 miesto. V kategórii dievčat na 

300 m obsadila Sidorová V. 3. miesto. V kategórii dievčat na 400 m bola 2-há Hillová. 

V plávaní v pretekoch 25 m voľný spôsob naši žiaci obsadili prvých 7 miest. Všetkých 

telovýchovných súťaží sa naši žiaci vždy zúčastnili. 

 Divadelné predstavenie Šípová Ruženka nacvičili manželia Králikovci. 

Postúpili ňou do krajskej súťaže. Cez školský rok boli besedy so s. Ivanom Čiernym, 

reprezentantom ČSSR v ľahkej atletike, o morálnom politickom profile športovca 

reprezentanta, s MUDr. Neuwirthom, ktorý prednášal a besedoval 9. ročníkov a 3. 

ročníkov SVŠ o sexuálnej výchove, s členom SNB o bezpečnosti pri doprave, so 

starými komunistami, so s. Kollárikom o partizánskom hnutí v SNP, s tajomníkom 

MsNV s. Fojtíkom, s. V. Šrobárom, s Dr. Pajdušákovou.  

Hostia: V tomto školskom roku privítali sme sovietsku delegáciu z oblasti Tuly 

v sprievode našich súdruhov s OVKSS, MVKSS, ZO KSSS pri ZVL a iní. 

 Školskú družinu vedie i naďalej s. O. Danajová spolu s 4 členným kolektívom: 

I. oddelenie s počtom žiakov  58 viedli s. Birkusová a s. Pasienková 

II. oddelenie s počtom žiakov 26 žiakov s. Osadská 

III. oddelenie s počtom žiakov 28 s. Danajová 

IV. oddelenie s počtom žiakov 23 s. Bestvinová 

Dochádzka žiakov:  

Ročník Počet žiakov                                                              Počet vyučovacích hodín 

  Najviac Najmenej Vôbec Nezameškané % Ospraved. % Neospraved. % 

1.-5. 743 722 713.681 689.269 96,6 23.583 3,3 797 0,1 

6.-9 676 592 807.880 763.069 95,7 31.938 3,5 1.726 0,8 

1.-9. 1423 1394 1.521.561 1.452.338 95,6 55.521 3.6 2.523 0,8 

SVŠ 247 236 311.400 292.436 93,91 18.455 5,93 509 0,16 

 



Bez triednictva bolo nasledovní učitelia: 

s. Šingliarová Elena, s. Kučmová Božena, s. Záložník Karol, s. Koláriková Nadežda – 

skupinová vedúca, s. Čuntala Benedikt. 

Riadenú prax prevádzali: s. Pavlovská Anna, s. Mikušová Ružena, s. Dvorská Jana, s. 

Fonš František, s. Tomčík Milan. 

Na SVŠ bez triednictva boli: s. Formánková Anna, s. Falťan Matej, s. Jantošová Vlasta 

 

PO: 

PS pracovala podľa plánu. Pionieri sa podieľali na slávnostnom začiatku škol roku. Pre 

činnosť oddielov získali 36 oddielových vedúcich z radov ČSM. Previedli výber 

pionierov za vedúcich hviezdičiek pre ročníky 1 – 2. Previedli evidenciu pionierov 

a iskier. Poznatky z časopisu Vedúci pionierov prenášala skupinová ved. s. 

Kolláriková N. na kolektív oddielových vedúcich. Detský aktív sa schádzal podľa 

plánu. Skupinová rada sa schádzala v pondelok popoludní Previedli viackrát Týždeň 

čistoty. Aby žiaci dbali i na okolie svojho bydliska zorganizovali sa súťaže o najkrajšie 

okolie bydliska. Vcelku sa venovali činnosti, ktorá vyplýva z plnenia jednotlivých 

dôkazov - Pionierskych plameňov a ciest -.V pionierskej Zorničke zoznamovali 

pionierov s úlohami, vyhlasovali rôzne súťaže a pod. Previedli dlhodobú súťaž (2 

mesiace) autostop, v ktorej súťažili v dejepise, zemepise, literatúre a športe. Súťaž 

mala 8 kôl. Zapojili sa do okresnej súťaže – Smer Praha - . Dopisujú si s pioniermi 

z iných krajín. Vyhotovili i darčeky pre delegátov V. zjazdu ČSM. Pri rôznych 

príležitostiach prevádzali nacvičený kultúrny program.  

ZRPŠ: 

15-členný výbor sa schádza raz mesačne. Výbor ZRPŠ značne prispel na uskutočnenie 

plaveckého výcviku žiakov 6. ročníka finančne i organizačne. Členovia výboru, s. 

Böhm a predseda technickej komisie s. Brodňan, agilne pomáhajú pri výstavbe 

športového ihriska pri škole, zaujímajú sa o priebehu GO budovy pri železničnej 

stanici a o získanie nových školských priestorov výstavbou novej školskej budovy. 

Práca ZRPŠ je rôznorodá a bola by úspešnejšia, keby všetci členovia výboru boli 

aktívnejší a zúčastňovali sa mesačných schôdzok. Takmer tretina členov je neaktívna. 

Spolupráca s verejnosťou: 

Škole značne pomáha uskutočňovať jej zámery MsNV. Poskytol finančnú pomoc pri 

výstavbe školského športového areálu. Pôsobí na rodičov zaostávajúcich žiakov, 

rodičov detí cigánskeho pôvodu. Pomáha najmä zabezpečovať školskú dochádzku 

týchto žiakov. Spolupráca školy na úseku tel. výchovy s TJ-ZVL bola veľmi dobrá. 

Vzájomne sa vymieňali športové areály bezplatne a pracovníci TJ-ZVL v Kysuckom 

Novom Meste prevádzali odborný výcvik žiakov vo futbale. Učitelia TV pracujú vo 

výbore TJ a OV ČSTV. 



Súdruhovia učitelia navštívili so žiakmi Ľudovú hvezdáreň v Žiline, Múzeum 

v Budatíne, ŠM, JRD, Drevinu v Kysuckom Novom Meste, tehelňu v radoli a ďalšie 

podniky a závody. 


