
Školský  rok    1969 – 1970 
 Po celý školský rok všetci výchovní pracovníci boli vedení k tomu, aby v svojej 

práci zintenzívnili ideovo politickú výchovu a využili ju na konsolidáciu na škole a vo 

verejnosti. Viedli žiakov k správnym politickým postojom, posilňovali výchovu 

k vedeckému svetovému názoru. Využívali sa vo výchovnej praxi významné výročia, 

najmä 100. výročie narodenia V. I. Lenina a 25 výročie oslobodenia Československa 

Sovietskou armádou.  

Spolu so ZO KSS zabezpečoval sa ideový rast učiteľov formou seminárov a besied, 

aby sa čím skôr presvedčili o správnosti súčasnej politiky strany, aby si osvojovali 

princípy socialistickej pedagogiky a aby sa angažovali za socializmus a politiku strany. 

Učitelia viedli žiakov, aby boli nie len dobrí národovci, ale aby mali priateľský vzťah 

k ostatným socialistickým štátom a najmä k Sovietskemu zväzu, nášmu 

osloboditeľovi. 

Preto s radosťou prijalo vedenie školy, učitelia i žiaci správu, že OV KSS vybral našu 

školu pre nadviazanie priateľských vzťahov so Suvorovskou školou č. 2 v Tulskej 

oblasti. Prvá trojčlenná delegácia nás navštívila dňa 14.11.1969. Beseda s delegáciou 

prebiehala v ZK ZVL. Zúčastnili sa na nej obe školy (SVŠ a ZDŠ). Vedúci tajomník 

KS s. Antonov odovzdal škole darčeky od Suvorovskej školy č. 2. Potom sa rozvinulo 

dopisovanie medzi oboma školami.  

Zápis v kronike z návštevy sovietskej delegácie zo dňa 14.11.1969: 

 

 
 

Druhá trojčlenná delegácia nás navštívila 4.6.1970. Aj oni priniesli lista a darčeky zo 

spriatelenej školy. Pre PO poslali fanfáru, albumy, knihy, busty s. Lenina. ZO ROH na 

pamiatku poslala knihu K. Plicku – Slovensko vo fotografii, ozdobný predmet zo skla 

a dreva – črpák, žiakom knižky z detskej literatúry. Počas školského roku vymenili si 

učitelia – kolektív po 3 listy. Zaujímali sa o pedagogické problémy.  

Učitelia si vypracovali plán výchovnej práce pre jednotlivé predmety a pre prácu 

triedneho učiteľa a aj pre rodičovskú verejnosť. Všetkým učiteľom k bližšiemu 



objasnesniu potreby svetonázorovej výchovy umožnilo vedenie školy vypočuť 

prednášku na túto tému, ktorú predniesol s. Ing. R. Pravdík, zást. riad. VÚP 

v Bratislave . Na prednášku vedenie školy pozvalo i profesorov miestnych škôl. S,. 

Pavdík vysvetlil formy a metódy výchovného pôsobenia na žiakov a nutnosť neustále 

študovať túto problematiku. Prevažná väčšina učiteľov neskĺzla z týchto pozícii. Len 

málo jednotlivcov z učiteľov sa zúčastnilo cirk. obradov v roku 1968 – 1969. U žiakov 

nebadať náb. horlivosť. Na náboženskú výchovu chodia zväčša preto, že si to želajú 

ich rodičia. Stav prihlášok bol takýto: 

1. ročník  154 žiakov z toho prihlásených 108, čo je 70,1 % 

2. ročník  157 žiakov z toho prihlásených 113, čo je 71,9 % 

3. ročník  133 žiakov z toho prihlásených   90, čo je 67,6 % 

4. ročník  158 žiakov z toho prihlásených   86, čo je 54,4 % 

5. ročník  126 žiakov z toho prihlásených   63, čo je 50 % 

6. ročník  153 žiakov z toho prihlásených   59, čo je 38,5 % 

Spolu  881 žiakov z toho prihlásených 519, čo je 58,9 % 

 

Na škole v tomto roku pôsobili: 

A. Vedenie školy 

s. Letko Justín, riaditeľ školy, s. Šingliarová Elena, zást. riaditeľa,  s. Sumecová Mária, 

zást. riaditeľa a s. Ševčík Cyril, zást. riaditeľa.  

B. Učiteľom boli pridelené triedy takto: 

 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A 28 Galvanková Anna 

I.B 26 Balková Anna 

I.C 25 Letková Božena 

I.D 26 Stráňavová Jolana 

I.E 24 Bartošová Gerta 

I.F 25 Ďuranová Anna 

II.A 26 Petrušková Alica 

II.B 27 Rudincová Mária 

II.C 25 Suchánková Anastázia 

II.D 27 Buchová Mária 

II.E 26 Králiková Mária 

II.F 26 Sílešová Mária 

III.A 32 Grančičová Karla 

III.B 34 Škorvagová Antónia 



 

III.C 33 Valčuhová Anežka 

III.D 34 Brodňanová Milena 

IV.A 32 Ševecová Helena 

IV.B 33 Mušková Melánia 

IV.C 31 Hubáčková Anna 

IV.D 31 Nekorancová Ružena 

IV.E 32 Mindeková Anna 

V.A 32 Sláfkovská Marta 

V.B 32 Fábiková Ľudmila 

V.C 31 Rábiková Marta 

V.D 33 Kolláriková Anna 

VI.A 31 Kučmová Božena 

VI.B 33 Chrenková Jozefa 

VI.C 34 Dybalová Anna 

VI.D 26 Macurová Emília 

VI.E 20 Čuntala Benedikt 

VII.A 30 Buková Anastázia 

VII.B 30 Čuláková Gerta 

VII.C 31 Moravcová Margita 

VII.D 31 Ševčíková Irena 

VII.E 31 Polláková Daniela 

VIII.A 27 Tóthová Anna 

VIII.B 29 Starinská Eta 

VIII.C 24 Čapková Mária 

VIII.D 24 Rúfusová Oľga 

VIII.E 27 Galvánek Viliam 

IX.A 23 Drexlerová Jana 

IX.B 25 Lisková Cecília 

IX.C 24 Ševčík Justín 

IX.D 23 Jablonský Jaroslav 

IX.E 21 Kováčová Vilma 

IX.F 21 Králik Ernest 

 



Na škole ďalej pôsobili: Ševec Štefan, Fonš František, Balek Ivan, Macášek Ľudovít, 

Szabová Viera.  

Počet učiteľov: 55; počet diaľkovo študujúcich: 3, s kvalifikáciou pre 1.- 5. ročník 26 

učiteľov a 5 učiteľov, ktorí vyučujú na roč. 6. – 9. 21 učiteľov a traja sú bez učiteľskej 

kvalifikácie. Počet mužov 10, žien 45. 

 

 V októbri boli všetci učitelia oboznámení s obsahom Prevolania školských 

pracovníkov a bolo im vysvetlené Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho 

zhromaždenia o ochrane verejného poriadku. Proti nikomu nemuselo byť toto 

opatrenie použité. Na škole sa obnovila odbočka ZČSP. Učitelia sa zúčastnili besedy 

s účastníkom návštevy ZSSR s inž. Pijakom. Získavali sa odberatelia sov. tlače a na 

výstavke sov. kníh v škole sa predalo za 800,- Kčs kníh. Žiakom sa premietali sov. 

Filmy: Osud človeka, Rodina Uljanovcov. V školských rozhlasových reláciách boli 

výchovne využité tieto výročia: SNP, 25. výročie bojov pri Dukle, Deň čsl. armády, 

VOSR, výročie čsl. federácie, Februárové víťazstvo, 100. Výročie narodenia V. I. 

Lenina, 25. výročie oslobodenia Československa, Medzinárodný rok výchovy a 300 

výročie J. A. Komenského. K 100.výročiu narodenia V. I. Lenina pripravili učitelia 

i žiaci slávnostnú akadémiu s divadelnou hrou, ktorú nacvičili manželia Králikovci.  

Recitačno – hudobno – tanečné pásmo pripravili učitelia jazyka slovenského, ruského 

a hud. výchovy pod vedením ved. PK s. Kováčovej. Prednášku previedla s. Dybalová. 

Akadémia bola usporiadaná 3-krát pre žiakov a 4-krát pre verejnosť.  

Vedenie školy oboznámilo učiteľov s plánom práce. Každý mesiac vyznačilo na 

oznamovacej tabuli výťah úloh z plánu. Boli prevedené 2 medziklasifikačné a 2 

klasifikačné, na ktorých po rozbore výsledkov v prospechu a chovaní prijímali učitelia 

konkrétne úlohy – opatrenia pre budúce klasifikačné obdobie. V jednotlivých triedach 

a predmetoch prevádzalo vedenie školy písomné previerky, najmä v roč. 3 – 5 pod 

vedením s. zástup. Sumecovej.  

Počet hospitácii: 

s. Letko J., riad. školy - 50 

s. Ševčík C., zást. riad.  - 58 

s. Šingliarová E., zást riad. - 36 

s. Sumecová M., zást. riad. - 67 

 

Na škole pracovali MZ podľa ročníkov a PK podľa plánu, činnosť ktorých rozoberalo 

vedenie školy. Vedenie školy týždenne rozoberalo situáciu na škole. 

V rámci ROH na prevádzkových poradách riešili sa pedagogické problémy. Viedla ich 

s. Kováčová Vilma.  

Úspechy žiakov, ktoré dosiahli v školskom roku 1969 – 1970 v rôznych súťažiach: 

Matematická olympiáda: 

Slávka Bodjanová z IX.C, úspešná riešiteľka školského, okresného i krajského kola 



Mária Tabaková z IX.B 

Chemická olympiáda: 

Marta Králiková z IX.D – 1. miesto 

Fyzikálna olympiáda: 

Badura, Ševec, Kavacký, Šajbidor z IX.D – úspešní riešitelia. Získali knižné odmeny  

STTM: 

Žiaci 6. – 9. získali na okresnej prehliadke 1. miesto a 2 exponáty boli vybrané do 

ďalšieho kola. 

 

Záujmové krúžky: 

Tanečný v ZVL – úspešne vystupoval na slávnostiach v meste i v okresnom meradla. 

Vedúca s. Macurová a s. Miho, pracovník ZVL. 

Divadelný v ZVL – viedla ho s. Králiková M. Nacvičili div. Hru. Získal 2. miesto 

v okrese. 

Bábkový v ZVL – viedla ho s. Valčuhová A. 1. miesto za herecký výkon v okresnej 

súťaži získala Jantulíková 8.A 

Technický – 64 žiakov. Viedol ho s. Ševčík C., zást. riaditeľa. Zúčastnili sa 10 

exponátmi na okr. výstave STTM. 

Redakčný – 22 žiakov. Viedla ho s. Dybalová A. Získali ozdobný kovový panel pre 

noviny Mier, ktorý dvojtýždenne vydávali. Najlepšie slohové práce uverejnil Kysucký 

priekopník. 

Fotografický – 9 žiakov. Viedla ho s. Kotyrová. 

ZTV – 16 žiakov, viedla s. Drexlerová, turistický – 20 žiakov, viedol s. Galvánek. 

 

V súťaži hľadáme mladé talenty v tanečnej piesni – 

1. miesto Anna Jarabicová zo VII.B triedy 

2. miesto Zdena Fujáková z VIII.D 

V obvodnom kole súťaže v prednese ľudovej piesne – 

1. miesto Gavlasová Helena zo VI.D, 2. miesto Šoška Ladislav zo VI.D a 3. miesto 

Jurašová Ľ. zo VI.B. 

Zdravotná hliadka získala prvenstvo vo vyraďovacom kole. 

V obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína 1. miesto získal Hajaš J. z 8.A 

V obvodnom kole Puškinovho pamätníka získala 1. miesto Čepelová A. zo VI.C v 1. 

kategórii a a 1. miesto v kategórii B získala B. Kormanová zo IX.C. 

V detskej maľbe 1. miesto získala Z. Vendrinská a 2. miesto Gaňa, obaja zo 6.A 

 

Športové úspechy: 

1. miesto v okrese v basketbale chlapci – Kalinák, Šajbidor, Mazáň, Ševec, Gašperák, 

Kantorík, Sláfkovský, Kubišta, Gálik, Badura. 

1. miesto v plaveckých pretekoch v Žiline Birkus M. z 8.D 



2. miesto žiacke družstvo vo futbale Put. pohár Bratsko - TJ Čadca 

2. miesto v hádzanej – chlapci na športovom dni v Ochodnici 

 

Záväzkami, ktoré boli prijaté 100-ročnici V. I. Lenina a k 25. výročiu oslobodenia 

ČSSR previedla sa: 

1. výsadba pionierskeho ovocného sadu 

2. dokončenie oplotenia školy a prevedenie náteru 800 m 

3. výsadba okrasného – kríčkového plotu 300 m 

4. oprava kolotočov, šmýkačiek, kĺzačiek a hojdačiek na ihrisku školskej družiny 

5. úprava záhonu ruží a telových. zariadenia pri školskej budove pri stanici 

Nákladom 80.009,- Kčs previedli sa maliarske práce v učebniach, chodbách 

v telocvični – cokle, dvere, okná. Z celkového rozpočtu 544.000,- Kčs bolo vyčerpané 

k 30.6.1970  293.649,- Kčs. Budujú sa kabinety& pri triedach.  

 

Rozbor výchovno – vyučovacích výsledkov: 

Z celkového počtu 1300 žiakov prospelo 1226, čo činí 94,3 %. 

Z toho s vyznamenaním je 187 žiakov, t.j. 26,7 %. 

Neklasifikovaných bolo 3 žiaci, čo činí 0,2 %. 

Opravnú skúšku budú robiť 32 žiaci a 30 budú opakovať, ostatní buď vychádzajú 

s nedostatočnou, alebo postupujú i s nedostatočnými, pretože triedu už opakovali.  

Najlepšiu prácu vidno v 8. a 9. ročníkoch, kde neprospievajú iba 4 žiaci. Najviac 

neprospievajúcich bolo v 6. a 7. ročníku:  v 6. ročníku 18, v 7. ročníku 20 žiakov. Na 

roč. 1. – 5. neprospieva celkove 17 žiakov.  

Neprospievanie podľa predmetov: 

Slovenský jazyk  41 žiakov, t.j. 3,1 % 

Ruský jazyk   42 žiakov, t.j. 4,9 % 

Matematika   43 žiakov, t.j. 3,3 % 

Fyzika   10 žiakov, t.j. 2,4 % 

Prírodopis     8 žiakov, t.j. 1,4 % 

Chémia    1 žiak, t.j.     0,4 % 

Dejepis     8 žiakov, t.j. 1,4 % 

Zemepis   14 žiakov, t.j. 3,4 % 

Vlastiveda   12 žiakov, t.j. 2,8 % 

Žiaci by mali predpoklad dosiahnuť lepšie výsledky v rozumovej výchove, ale učia sa 

iba toľko, aby prospeli. Zo strany rodičov je vyvinuté veľmi malé úsilie. Škola 

vyrobila na zlepšenie prospechu v jednotlivých predmetoch doučovacie skupiny pre 

slabých žiakov, ale títo nechcú využiť túto pomoc. K percentu neprospievania 

prispieva aj zlá dochádzka niektorých žiakov. Dobré výsledky ovplyvnilo výchovno – 

vyučovacie pôsobenie všetkých učiteľov, dobrá spolupráca s rodičmi, dôsledné , 

plnenie úloh, ktoré si PR pri vyhodnocovacích poradách vytýčila.  



Chovanie žiakov: 

Z 1226 žiakov 21 žiakov, t.j. 1,6 % dostáva zníženú známku z chovania. Najviac 

žiakov /10/ bolo zo 7. ročníka. V tomto školskom roku sa vytvárala zlopovestná 

skupina žiakov, v ktorej mal celkom nevýstojné chovanie Jozef Kozlík. Orgán 

starostlivosti ho musel umiestniť do výchovného zariadenia. Bola to výstraha i pre 

ostatných členov skupiny. V škole i vo verejnosti nastalo značné zlepšenie. Skupinu 

tvorili: Fridrich Dušan, Petrek, Jaššo, Vavro, Ďurana V., Murčík J., Haluza J., Vlčák, 

Macášek. Pre zlepšenie chovania sme využili triednické hodiny, schôdzky PO, relácie, 

pohovory s rodičmi a iné.  

Dochádzka žiakov ročníkov 1. – 9. bola: 95,3 %,  ospravedlnených 94,3 %, 

neospravedlnených 0,4 %. Nedochádzali žiaci cigánskej rodiny Balážových. V tomto 

prípade zasiahol i MsNV, ale neúspešne. 

 

Rozmiestnenie dorastu: 

164 žiakov skončilo povinnú školskú dochádzku. V 9. ročníku skončilo 137 žiakov. 

Z uvedených žiakov bolo prijatých na SVŠ – Gymnázium 74 žiakov, Vojenská škola 

v Liptovskom Mikuláši prijala 2, SEŠ – 4ročná 3, dvojročná 2, SPŠ Kysucké Nové 

Mesto hlásenie neodoslala. Všetci žiaci urobili skúšky úspešne, ale mnohých pre 

nedostatok miesta neprijali. Do učebného pomeru sa uchádzalo 60 žiakov. Pokračovať 

v školskej dochádzke chcú 2 žiaci, nezaradení sú 4 žiaci. 

 

PO: 

V PO na ročníkoch 1 – 5 pracuje spolu 235 pionierov a na roč. 6- 9 410 pionierov. Sú 

organizovaní v 29 oddieloch. Na ročníkoch 1 – 5 oddiely vedie skup. Vedúca s. 

Kováčiková. Na ročníkoch 6 – 9 je skupinovou vedúcou s. Drexlerová, oddiely vedú 

zväzáci SVŠ a členovia SZM zo ZVL.  

14.4. pionieri navštívili múzeum V. I. Lenina v Bratislave, pamätník na Slavíne 

a výstavu kvetov. Vyšili pozdravné stuhy do ZSSR. 29.5. sa uskutočnil zájazd po 

pamätných miestach nášho okresu, zúčastnili sa obč. pohrebu komunistu s. Blažeka. 

Sú dopisovateľmi Kamaráta, do súťaže Smer Praha bolo zapojených 5 oddielov. 

Pionieri pri celonárodnej smene odpracovali 1190 hodín, čo má hodnotu 3756 Kčs. 

Vyvrcholením všetkých športových súťaží boli preteky O pohár oslobodenia Kysúc.   

 

ZRPŠ: 

Na schôdzach sa riešila výstavba novej 14-triednej školy v Dolinskom potoku. 

Zabezpečovali sa plány. V informáciách sme sa dozvedeli, že má byť výstavba 

včlenená do plánu v rámci výstavby Sídlisko I. Nesmie byť však vyradená z plánu 22-

triedna škola v Sídlisku II. Pričinili sa o zriadenie školskej zubnej ambulancie 

v budove školy... Členovia výboru previedli pohovory s rodičmi neprospievajúcich 

žiakov. Výbor ZRPŠ pomáhal riešiť finančné požiadavky škole. 



Akcia –Národ deťom – 

Výbor ZRPŠ sa všestranne stará o kompletizáciu plánu novej školskej budovy. 

Prevádza medzi rodičovskou verejnosťou získavaciu kampaň brigádnikov na stavbu 

novej školskej budovy. S. Rastislav Kotyra zhotovil a osadil železné konštrukcie pre 

potrebu tel. vysielania v budove pri stanici.  

Škola v protizákonne vysokým počtom tried 46 oproti 27 kladie na vedenie zvýšené 

nároky. Triedy boli umiestnené takto: 

Zo 6. – 9. ročníkov 21 tried bolo 19 v hlavnej budove a dve v budove Domovej správy. 

Z ročníkov 1 – 5 (25 tried) sa vyučovalo 14 tried striedavo (v hlavnej budove), 10 tried 

v budove pri stanici, 4 triedy v POU a 11 tried 2. -5. ročníka chodilo po celý rok 

výlučne popoludní do školy.  

Nedostatky kabinetného priestoru sa čiastočne odstránili adaptáciou 2 učební 

vytvorením španielskych stien, s úpravou dvoch miestností pre knižnice v priestoroch 

chodieb na 1. poschodí. Vo fyzikálnej miestnosti odstránili sa zastarané stoly. Učebňa 

má po úprave ráz špeciálnej učebne pre fyziku. Pre odborné vyučovanie predmetu – 

Starostlivosť o dieťa – prispôsobili učebňu zadovážením zariadenia potrebného pre 

tento účel 

V školskej družine pôsobili: Danajová Oľga, vedúca vych., s. Hvozárová M., vych., s. 

Svrčková M., vych. , s Pagáčová E., vych., s. Pasienková Ch., vych., s. Martišová V., 

vych. 

Pracovníčky školskej jedálne: s. M. Starinská, ved. ŠJ, s. M. Ševčíková, vedúca 

kuchárka a pomocné kuchárky s. K. Marušová, s. M. Šutková, s. A. Briššová, s. K. 

Sládeková. 

Administratívno – technickí pracovníci: s. Emília Liščáková, admin. prac., s. Rudolf 

Schiller, školník, s. H. Bugáňová, školníčka a upratovačky s. A. Kubalová, s. V. 

Chovaňáková, s. K. Šidlová, s. S: Šefarová, s. Bugáňová E. ml., s. A. Gašincová, s. 

Gazdíková M.  

 

 
 


