
Školský  rok    2014 – 2015 
Začiatok školského roku 2014/2015 priniesol nepatrné zmeny v obsadení 

pedagogického zboru. Na prvý stupeň nastúpili nové pani učiteľky, PaedDr. Zuzana 

Vojsovičová a Mgr. Martina Janeková. Na začiatku školského roka odišla na materskú 

dovolenku Mgr. Ľudmila Heľová, jej miesto zastúpila vyučujúca anglického jazyka, 

Mgr. Viera Hmírová. Zmeny nastali aj v obsadení vyučujúcich náboženskej výchovy, 

ktorí dostávajú poverenie od cirkvi. Vzhľadom na zvýšený počet detí v ŠKD, novou 

posilou medzi vychovávateľkami sa stala Bc. Mária Švaňová. Počet žiakov sa mierne 

zvýšil na 582. Riaditeľ školy, PaedDr. Igor Drexler ďalšiu etapu v histórii školy, ktorá 

zmenila názov Na Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto, otvoril na 

slávnostnom zhromaždení dňa 2. septembra 2014.  Žiaci boli  rozdelení do 13 tried na 

ročníkoch prvého a 15 tried na druhého stupňa.  Počet žiakov so ŠVVP bol k 15. 

septembru 2014 - 23. Zmeny nenastali ani vo vedení školy a tak popri riaditeľovi  

zostali vo svojich funkciách obaja jeho zástupcovia, Mgr. Viera Bodóová a Mgr. 

Daniela Čepelová. Učitelia pracovali  v predmetových komisiách a metodických 

združeniach. Ani školský vzdelávací program nepriniesol žiadne zmeny a tak zameranie 

školy kládlo dôraz predovšetkým na zvládnutie kompetencií v oblasti jazykovej 

gramotnosti, na oblasť zvyšovania počítačovej gramotnosti žiaka a rozšírenie vedomostí 

a zručností najmä v predmetoch prírodovedných. Z prierezových tém sa škola 

výraznejšie zamerala na finančnú gramotnosť, multikultúrnu a environmentálnu 

výchovu, tvorbu projektov a oblasť regionálnej výchovy.  

Žiaci dosahovali počas školského roka veľmi dobré výsledky najmä vďaka 

svojim vyučujúcim. Počet žiakov s celkovým hodnotením prospel s vyznamenaním 

bol 274, čo je takmer polovica žiakov školy. Počet neprospievajúcich žiakov, ktorí  

vykonávali opravnú skúšku v auguste za roč. 5 – 9 bol tri, dvaja žiaci budú opakovať 

piaty ročník, resp. ôsmy ročník. Štyria žiaci boli neklasifikovaný, nakoľko majú 

povolené riaditeľom školy štúdium v zahraničí. Žiaci vymeškali za celý školský rok 

spolu 186 neospravedlnených hodín, z rôznych príčin, najmä onemocnení a lekárskych 

ošetrení stúpol počet ospravedlnených vymeškaných hodín v roku na 42 303 (priemer 

na žiaka 72,5). Pomerne dosť hodín sa zastupovalo za vyučujúcich. 

 

V celoplošnom testovania vedomostnej úrovne žiakov 9. Ročníka Testovanie 9-

2015 škola dosiahla výsledky nad celoslovenský priemer. Vzhľadom na výsledky 

v predchádzajúcom školskom roku, zaznamenali sme mierny zostup z pozícií. 

V mesiaci november 2014 sa na škole uskutočnilo pilotné Testovanie žiakov piateho 

ročníka, ktoré malo overiť pripravenosť žiakov tohto ročníka na vzdelávanie na 

vyššom stupni. Naši žiaci dosiahli z matematiky a rovnako aj zo slovenského jazyka 

iba priemerné výsledky.  



Aj tento rok sme sa zapojili do viacerých projektov, ktoré zvýraznili postavenie 

školy v regióne. Boli to najmä Škola podporujúca zdravie, celoročný projekt  „ Daj 

odpadu druhú šancu!“  separácia odpadu, Európsky deň jazykov (European Year of 

Languages, skrátene EYL, organizátormi EYL sú Rada Európy a Európska únia – 

jednodňový projekt), Medzinárodný deň školských knižníc, KOMPARO – testovanie 

všeobecných študijných predpokladov žiakov 8. a 9. ročníka z matematiky 

a slovenského jazyka, pilotné Testovanie 5-2014 – v spolupráci s NUCEM (testovanie 

žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka, Maxík - celoročný  projekt 

spojený s  využitím detského časopisu  Maxík podporujúci  celkový rozvoj osobnosti 

žiaka, projekt Žiackeho školského parlamentu, projektový deň "Nezabudnime" - pri 

príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, Školské ovocie, Mlieko do škôl , 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (učebňa kontinuálneho vzdelávania) 

Noc s Andersenom, Projekt čítania a práce s detským časopisom Vrabček, Týždeň 

modrého gombíka, Deň narcisov, Čitateľský maratón – projekt Mestskej knižnice 

v KNM, Žijeme na trojmedzí – spoločný medzinárodný projekt so školami 

z Jablunkova, E-Testovanie - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 

stredných školách s využitím elektronického testovania, English One – Nové trendy 

vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ, Aktivizujúce metódy vo vzdelaní 

(AMV), Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systéme regionálneho 

školstva, Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno – vzdelávacie predmety, Profesijný a kariérový rast pedagogických 

zamestnancov, Zober loptu, nie drogy.  

Pedagogický zamestnanci pokračovali v rozširovaní si svojich zručností 

kontinuálnym vzdelávaním zameraným na zvýšenie vlastnej kvalifikácie alebo 

v oblastiach finančnej gramotnosti, práci s textovým editorom, tvorbe 

a vyhodnocovaní testov, tvorbe pozitívnej klímy v triede či tvorbe web stránok. Zvýšil 

sa teda počet učiteľov s prvou i druhou atestáciou.  

Mimoškolská činnosť žiakov bola zameraná aj v tomto školskom roku na rôzne 

oblasti záujmov žiakov. Pokračovala úspešná spolupráca na spoločných aktivitách 

s materskými školami v meste ako aj Mestskou knižnicou v KNM, Kysuckou 

hvezdárňou a Kaštieľom v obci Radoľa. V druhom polroku sme sa stali súčasťou 

medzinárodného projektu Žijeme na trojmezí spoločne so školami Lesní 190 

Jablunkov a školy podstavovej s poľským vyučovacím jazykom H: Sienkiewicza 

rovnako z Jablunkova.  Spoločne sme zorganizovali dve podujatia – športový deň 

v Jablunkove a kultúrne vystúpenie zúčastnených škôl v oboch mestách. Tejto akcie sa 

zúčastnili aj vedúci predstavitelia spolupracujúcich miest ako aj široká verejnosť. Žiaci 

zmysluplne využívali voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček, 

v svojej práci pokračovala aj redakčná rada časopisu Záškolák. 

 

 

http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/359-e-testovanie-zvyšovanie-kvality-vzdelávania-na-základných-a-stredných-školách-s-využitím-elektronického-testovania
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/359-e-testovanie-zvyšovanie-kvality-vzdelávania-na-základných-a-stredných-školách-s-využitím-elektronického-testovania
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/358-english-one-–-nové-trendy-vzdelávania-učiteľov-anglického-jazyka-na-zš
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/358-english-one-–-nové-trendy-vzdelávania-učiteľov-anglického-jazyka-na-zš
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/356-národný-projekt-–-elektronizácia-vzdelávacieho-systéme-regionálneho-školstva
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/356-národný-projekt-–-elektronizácia-vzdelávacieho-systéme-regionálneho-školstva
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/354-národný-projekt-–-moderné-vzdelávanie-–-digitálne-vzdelávanie-pre-všeobecno-–-vzdelávacie-predmety
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/354-národný-projekt-–-moderné-vzdelávanie-–-digitálne-vzdelávanie-pre-všeobecno-–-vzdelávacie-predmety
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/355-profesijný-a-kariérový-rast-pedagogických-zamestnancov
http://www.zsnabreznaknm.eu/projekty/355-profesijný-a-kariérový-rast-pedagogických-zamestnancov


Aktivity, ktoré sme ponúkli svojim žiakom v tomto školskom roku: 

 

V prvom polroku v rámci schválených ročných plánov MZ a PK žiaci 

absolvovali športové súťaže v rope skipping a kráľ strelcov v presnosti streľby na mini 

futbalovú bránku , poznávací zájazd do Bruselu, Londýna a Windsoru, exkurzia do 

predvianočnej Viedne, Osvienčim + Krakov + Wadowice, exkurzie do Bratislavy 

(Tutanchamon, Slovenský parlament), závodu Coca Cola v Piešťanoch, Červeného 

Kameňa, planetárium Žiar nad Hronom, Kysucká hvezdáreň, Tlačiareň v Žiline, 

Terakotová armáda – Martin, Kysucké múzeum v Čadci (Písacie a počítacie stroje), 

návštevu kaštieľa v Radoli – historické hračka, Svet detí, Veľká Morava, vianočné 

dekorácie členiek Živeny Žilina (3. a 4. ročník, dejepis, výtvarná výchova), zámku 

v Budatíne (3. a 4. ročník) a mestskej knižnice v KNM (3. a 4. ročník), mestskej krytej 

plavárne a zimného štadióna v Žiline (žiaci 3. ročníka), Kina Ster Centrum Cinemas 

v Žiline, turistická vychádzka pod Veľké Ostré (4.B), víkendový pobyt pod názvom 

Radosť rozdávaním rastie (Oščadnica penzión     Gájuz) – 4.B, projektové dni : Deň 

školských knižníc, Európsky deň jazykov, Šarkaniádu žiakov 1. , 3. ročníka a detí 

v ŠKD, branné hry pre detí ŠKD, Dopoludnie s matematikou – súťaž družstiev riešení 

matematických úloh, Jabĺčkový deň – ITV s predškolákmi (2. a 1. ročník), Nákupovo 

– ITV zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti (2. ročník), ITV Vianočné zvyky 

a tradície s predškolákmi (2. ročník), ITV – Deň tekvíc v spolupráci s predškolákmi (1. 

ročník), ITV Ezopove bájky a Príbehy z prázdnin (4. ročník), tematický deň Bezpečne 

na cestách (4.A, 4.B), Strašidelné dopoludnie – história tradície jesenných sviatkov 

(5.C), Ovocie, zelenina – výstavka, tvorivé dielne v ŠKD, Cestovanie prstom po mape 

– kvíz pre detí v ŠKD, pečenie perníkov žiakov 1. ročníka a ŠKD v spolupráci s CVČ, 

tekvicové príšerky – Helloweenská party a strašidelné čítanie v mestskej knižnici pre 

deti v ŠKD, Vianočné trhy v ŠKD spojené s predajom výrobkov a darčekov detí (cca 

200 €), Pasovanie žiakov prvého ročníka, príprava darčekov pre budúcich prvákov, 

besedy s príslušníkmi policajného zboru, pani Pavlusíkovou z CVŠ na tému Diabetes 

melitus, lesníkom pánom Vojtkom, včelárom pánom Káčeríkom, beseda 

o možnostiach štúdia v SOŠ obchodu a služieb v Čadci v 9. C , pani Dolinayovou 

z CPPPaP v KNM (vzťahy medzi nami), beseda so spisovateľkou pani Ďuranovou, 

Euro – Cent – beseda s pracovníčkou banky pre žiakov v ŠKD, divadelné predstavenie 

O nás Slovanoch v priestoroch školskej telocvične , divadelné predstavenie „Aby telo 

nebolelo“ pre žiakov navštevujúcich ŠKD , vianočné besiedky a besiedky 

s Mikulášom, týždeň aktívneho vyučovania v anglickom jazyku s lektorom s USA 

(vybraní žiaci), popoludnia aktívneho čítania v anglickom jazyku a popoludnia 

s historickým filmom, prezentácie dejepisných žiackych projektov „Holokaust našimi 

očami“ vo vestibule školy pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového 

násilia, Prezentácia spojená s výstavou fotografii žiakov, ktorí sa zúčastnili zájazdu 

Brusel – Londýn – Windsor, účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí viacerých 



stredných škôl a tiež burzy stredných škôl. Žiaci sa zapojili do súťaží – olympiáda 

z anglického a nemeckého jazyka (školské i okresné kolo), matematická olympiáda 

(okresné kolo) , olympiáda zo slovenského jazyka (školské aj okresné kolo), 

Hviezdoslavov Kubín (školské kolo), geografická olympiáda (školské kolo), 

Pytagoriáda (školské kolo), fyzikálna olympiáda (školské kolo),  iBobor – 

celoslovenská súťaž v IT, Vianočný zvonček (školské aj okresné kolo), športové 

súťaže (cezpoľný beh, predvianočné súťaže vo florbale a vybíjanej organizované 

CVČ, basketbale), Vianočná hviezda – výtvarná súťaž mestskej knižnice v KNM (3.A) 

 

V druhom polroku to boli:  projektové dni a iné aktivity na podporu rozvoja 

konverzácie v anglickom jazyku a nemeckom jazyku  – recitačná súťaž Feel English in 

Verses (zorganizovala pre školy v okrese KNM naša škola v spolupráci s mestskou 

knižnicou), divadelné predstavenie v anglickom jazyku Three Little Pigs a American 

Dream, Škola v prírode – dva turnusy : Terchová (hotel Gold) – účasť 38 žiakov 2. 

ročníka a v stredisku OLIWA resort, ktoré sa nachádza v nádhernom lesnom prostredí 

Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice – účasť  64 

žiakov 3. a 4. ročníka , prázdninový priškolský tábor pre žiakov 1. a 2. ročníka (v čase 

jarných prázdnin) , plavecký kurz pre žiakov 4. ročníka a lyžiarsky  kurz žiakov 7. 

ročníka (Valčianska dolina), čitateľský maratón pre žiakov v spolupráci s mestskou 

knižnicou, beseda spojená s prednáškou o histórii a vývoji kníh, prednáška Marec 

mesiac knihy , Noc s Andersenom, návštevy Kaštieľa Radoľa – výstavy : Čaro svetla, 

Štiavnický kroj – 5. roč., expozície : Meštianske bývanie na Kysuciach, Svet 

alchymistu, Najstaršie dejiny Kysúc, Odkaz Cyrilo-metodskej tradície – 6. - 8. ročník, 

návšteva bábkového predstavenia v Žiline a divadelného predstavenia Chlapček 

synček a filmového predstavenia Pieseň mora v DK KNM, účasť na filmovom 

festivale Jeden svet v spolupráci so Stanicou Žilina  – Záriečie, galaprograme 

tanečného súboru Lentilky v Žiline, besedy s ochranármi prírody z Čadce, historičkou 

Kysuckého múzea v Čadci Veronikou Paukovou, s psychologičkou Pedagogicko-

psychologickej poradne p. Dolinayovou  - téma : Obchod s bielym mäsom, 

s riaditeľkou PRIMA BANKY p. Gulčíkovou (finančná gramotnosť), projektový deň 

pre žiakov 8.  a 9. ročníka s pani Tatianou Drexler, spolupracovníčkou spoločnosti 

Partners Group – rozvoj finančnej gramotnosti, tvorivé dielne s pánom Jánom 

Stopjakom – výroba kraslíc, história jarných ľudových zvykov, environmentálne 

popoludnie žiakov 3. ročníka , turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo florbale 

a minifutbale , športová olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku Dňu 

detí, stávanie Mája s programom súboru Nábrežníček, triedne či ročníkové vystúpenia 

venované Dňu matiek a Fašiangom, podpora dobročinných aktivít UNICEF Týždeň 

modrého gombíka, Deň narcisov, Workshop s  témou ľudských práv s Amnesty 

International. Bohatou činnosťou sa prezentovali aj žiaci v ŠKD. Za všetky aktivity 

uvádzame: beseda s príslušníkmi dopravnej polície, poľovníkom, aktivity v spolupráci 



s Mestskou knižnicou v KNM : rozprávkové čítanie, čitateľský maratón, Číta celé 

Slovensko, tvorivé dielne k sviatkom jari – zdobenie veľkonočných vajíčok slamou, 

súťaž medzi oddeleniami v Človeče, nehnevaj sa!, športové popoludnie s rodičmi – 

Moja rodina, tvorivé činnosti: gombíkové čarovanie, srdiečkové variácie ku Dňu 

matiek 

V dňoch 15. a 16. januára zorganizovala škola zápis detí do prvého ročníka. 

Tento rok sme zapísali však iba 64 budúcich prvákov, z ktorých viacerí rodičia 

požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky.   

Starostlivosťou učiteľov a ich obetavou prácou žiaci dosiahli v tomto školskom  

roku niekoľko pozoruhodných výsledkov v rôznych súťažiach. Z množstva týchto 

žiakov, na ktorých bola škola právom pyšná, spomenieme:  

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU - 1. miesto Michal Haluza (9.A) okresné 

kolo - kategória B, OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - 2. miesto Tomáš 

Karnet (8.A) okresné kolo - kategória B, CEZPOĽNÝ BEH - 2. miesto - družstvo 

dievčat a 3. miesto družstvo chlapcov - okresné kolo - kategória A, GEOGRAFICKÁ 

OLYMPIÁDA - okresné kolo - 1. miesto Natália Fraňová (7.A) kategória 6. a 7. 

ročník,2. miesto Denisa Fujášová (7.A) kategória 6. a 7. ročník, 3. miesto Marek 

Čuraj (7.A) kategória 6. a 7. ročník, 1. miesto Daniel Ilko (9.A) kategória 8. a 9. 

ročník, 2. miesto Marcel Vasiľák (9.A) kategória 8. a 9. ročník , PYTAGORIÁDA - 

okresné kolo - 1. miesto Ľuboš Javorík  (3.A) - kategória 3. ročník, 2. miesto Lukáš 

Martiška  kategória (4.B) - 4. ročník, 3. miesto Alžbeta Vaňková (8.A) -  kategória 8. 

Ročník, 1. miesto Lehotský Michal  (8.A) - kategória 8.  ročník , CHEMICKÁ 

OLYMPIÁDA - okresné kolo - 3. miesto Daniel Ilko (9.A), HÁDZANÁ - okresné 

kolo, krajské kolo - 1. miesto družstvo chlapcov , FLORBAL - Okresné kolo - 2. 

miesto družstvo chlapcov , FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - okresné kolo - 3. 

miesto Marcel Vasiľák (9.A), HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo - 2. 

miesto Adriana Janíčková  (4.C)  - kategória II (poézia), MATEMATICKÁ 

OLYMPIÁDA - okresné kolo - 2. miesto Rebeka Panáková (7.A)  - kategória 7. 

Ročník, 2. miesto Lucia Ondrúšková (6.C)  - kategória 6. Ročník, 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - "Poznaj a chráň" - okresné kolo - 2. 

miesto Denisa Fujašová (7.A)  - kategória Botanika, 1. miesto Matúš Červienka (9.A)  

- kategória Zoológia, 3. miesto Regina Jančigová (6.C)  - kategória Zoológia, 

VYBÍJANÁ - okresné kolo - 1. miesto družstvo dievčat , ŠKOLSKÝ POHÁR - 

Dôvera - okresné kolo v malom futbale - 2. družstvo chlapcov - mladší žiaci, 

McDONALD’S CUP - okresné kolo v malom futbale - 2. družstvo chlapcov - 

najmladší žiaci, FEEL THE ENGLISH IN VERSES - okresné kolo v prednese v 

anglickom jazyku - 3. miesto Denisa Fujašová (7.A)  - kategória próza, 1. 

miesto Kristína Čavajdová (9.B)  - kategória poézia, 2. miesto Nina Kavacká (9.B)  - 

kategória Interpretácia neznámeho textu, 3. miesto Lívia Kubalová (6.A)  - kategória 



Interpretácia neznámeho textu, ĽAHKÁ ATLETIKA - okresné kolo - 2. 

miesto Natália Fraňová (7.A)  - beh na 60 m , 1. miesto Adriána Hrubá (9.B) - beh na 

800 m, 1. miesto Romana Žilková ( 7.B) - skok do diaľky , 2. miesto Kristína 

Halúsková (9.B) - vrh guľou, 1. miesto Ondrej Lisko (8.A) - beh na 60 m, 1. 

miesto Tomáš Ovečka (9.A) - beh na 300 m, 2. miesto Dávid Gavlas (9.B) - beh na 

300 m, 1. miesto Ondrej Lisko (8.A) - skok do diaľky , 2. miesto Matúš Hrubý (9.A) - 

skok do diaľky , 1. miesto štafeta chlapcov na 4 x 60 m, 2. miesto družstvo chlapcov - 

súťaž družstiev, 1. miesto družstvo dievčat - súťaž družstiev. 

 

Na konci školského roka pán riaditeľ ocenil desiatku najlepších športovcov 

školy a cenu riaditeľa za vynikajúce výsledky počas štúdia a reprezentáciu školy 

dostali tento rok až traja žiaci – Miloš Roman z 9.B triedy, Michal Haluza a Daniel 

Ilko z 9.A triedy. Rozlúčil s dlhoročnou učiteľkou školy Mgr. Jarmilou Letkovou, 

ktorá odišla na zaslúžený dôchodok. Aj toto bol jeden úspešný školský rok, ktorý bol 

však veľmi náročný. Škola sa musela popasovať s častými haváriami najmä striech, na 

elektrických rozvodoch a v školskej kuchyni. Nemalé finančné prostriedky sa 

vynaložili na maľovanie interiérov, opravy sociálnych zariadení, rozvodov teplej vody 

a inováciu didaktickej a najmä výpočtovej techniky. Často sme sa pasovali aj 

s nevôľou a neochotou rodičov niektorých žiakov spolupracovať, či ich prehnanou 

úzkostlivosťou a neznalosťou predpisov školy aj platnej legislatívy. Život pedagógom 

sťažovali aj časté zmeny v školskej legislatíve, prehnaná byrokracia zo strany štátu 

a kontrolných orgánov, tvorba často nezmyselných dokumentov a vypĺňaní nič 

neriešiacich štatistík, nedostatočné finančné ohodnotenie ich práce ako aj práce 

ostatných zamestnancov školy.  

Organizačné zabezpečenie vyučovania: 

 

Vedenie školy : 

  

PaedDr. Igor DREXLER,  riaditeľ školy 

Mgr.  Daniela  ČEPELOVÁ, zástupkyňa  riaditeľa školy pre roč. 1-4  + ŠK 

Mgr. Viera BODÓOVÁ, zástupkyňa  riaditeľa školy pre roč. 5-9 

PaedDr. Zita ŠEVČÍKOVÁ, výchovný poradca 

Mgr. Ivan JURKOVIČ, predseda ZO OZPŠaV 

Mgr. Alexandra Sláviková , predseda Rodičovskej rady 

Mgr. VLČKOVÁ  JANKA , predseda školskej rady 

PaedDr. Jarmila MICHELOVÁ , špeciálny pedagóg 

 

Netriedni učitelia: Mgr. Daniela Vnuková, Mgr. Anna Ochodničanová, Mgr. Jozef 

Palica, Mgr. Jarmila Letková, Mgr. Jolana Kubišová Madigárová, Mgr. Ivan Jurkovič, 

Mgr. Viera Hmírová, Mgr. Daniela Chylá. 



Asistenti učiteľa: Mgr. Boris Drexler a Mgr. Štefánia Grešáková 

 

Trieda Triedny učiteľ Trieda Triedny učiteľ 

1.A   Zuzana Vojsovičová 5.A  Mgr. Renáta Jantošíková 

1.B  Štefánia  Koptáková 5.B Mgr. Emília Palicová 

1.C  Katarína Jakubíková 5.C  Ing. Janka Vaňková 

1.D  Ľudmila Kopasová 6.A  Mgr. Drahomíra Galgaňáková 

2.A  Elena Radolská 6.B  Mgr. Oľga Štefánková 

2.B  Edita Zvaríková - Kubalová 6.C  Mgr. Monika Mojtová 

2.C  Ľubomíra Hrušková 7.A  Mgr. Alena Drexlerová 

3.A  Martina Janeková 7.B  Mgr. Ľudmila Kultanová 

3.B  Janka Vlčková 7.C  Mgr. Adriána Ondrejášová 

3.C  Renáta Vlčková 8.A  Mgr. Slávka Svrčková 

3.D  Elena Perďochová 8.B  Mgr. Viera Ševecová 

4.A Jana Čelková 8.C  Mgr. Alena Kavacká 

4.B  Jarmila Bandurová 9.A  Mgr. Miroslava Kováčová 

4.C  Elena Vlčáková 9.B  Mgr. Mária Vlčáková 

 

9.C  Mgr. Jolana Kubišová Madigárová 

 

Školský klub: 

Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Anna Zajacová, Mária Kiššová, Katarína 

Holienčíková, Bc. Mária Švaňová 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Peter Kuljovský – správca počítačovej siete, koordinátor IKT, Anna Kasenčáková – 

mzdová účtovníčka, Ing. Jarmila Matisová – ekonomická pracovníčka, Jozef Jakubík – 

školník, Štefan Martinček – údržbár, upratovačky - Anna Labudová, Mária Cabadová, 

Zuzana Tatarčiaková, Zuzana Šurabová, Eva Trnovcová, Mária Gajdošíková, Alena 

Kormanová, Jarmila Macúšová, Ing. Vladimíra Klečková – vedúca školskej kuchyne, 

kuchárky - Mária Michnová a Viera Pažičanová, pomocný personál v kuchyni - Eva 

Biela, Mária Kopasová a Milena Šutiaková, Štefan Kocúr – externý technik BOZP a 

PPO 

 


