
Vážený vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci 

Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Nie preto, že je pokazená, alebo 

nenamazaná, ale preto že sa ľahučko za Vami v júni zabuchne a drží.  

Milé kolegyne, kolegovia, 

želám vám veľa pracovného elánu, tvorivých síl a neutíchajúci optimizmus, ktorý pri 

svojej práci s deťmi potrebujete. Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok 

bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo 

spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových 

objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí 

vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak 

ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala 

svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má viac ako 

600  žiakov a viac ako 70 zamestnancov. Ja sa budem o pohodu a človečinu na našej 

škole snažiť zo všetkých síl. Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný 

školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie 

známky, za ktorými budú bohaté vedomosti. Takto začal svojim príhovorom na 

začiatku školského roka 2018/2019 riaditeľ školy PaedDr. Igor Drexler. A aký bol teda 

tento školský rok? 

Pravdou je, že tá najväčšia zmena sa uskutočnila opäť na samotnom 

Ministerstve školstva, ktoré od septembra viedla ako nová, už šestnásty minister od 

roku 1989, tentokrát žena Martina Lubyová. Aj jej prvým krokom boli opäť reformy. 

Spolu so svojim tímom „odborníkov“ rozpracovala dokument  „Učiace sa Slovensko“. 

Vo vedení našej školy zmeny nenastali. Riaditeľom školy ostal v svojom ôsmom roku 

od zvolenia PaedDr. Igor Drexler a jeho zástupkyňami Mgr. Daniela Čepelová a Mgr. 

Viera Bodóová. Novou učiteľkou, na prvom stupni sa stala Mgr. Mária Kormanová. 

V priebehu školského roka, z dôvodu dlhodobej PN po operácii, bola poverená 

riaditeľom školy vedením Mgr. Bodóvá. 

Školský rok začalo študovať na škole 621 žiakov v 31 triedach. V Školskom 

klube bolo zapísaných 171 žiakov. V školskom vzdelávacom programe sme sa v 

reformných ročníkoch (1., 2, 3, 5., 6. a 7.) zamerali predovšetkým na zvládnutie 

kompetencií v oblasti jazykovej gramotnosti, cudzích jazykov a rozšírenie vedomostí a 

zručností v predmetoch prírodovedných. V prvom a druhom ročníku sme rozšírili ŠVP 

o jednu hodinu anglického jazyka (v druhom o dve) a jednu hodinu matematiky, v 

treťom ročníku o jednu hodinu slovenského jazyka a matematiky. V piatom ročníku po 

jednej vyučovacej hodine anglického jazyka, matematiky a dejepisu. V šiestom 

ročníku boli disponibilnými hodinami po jednej v predmetoch matematika, biológia, 

dejepis a geografia. V siedmom ročníku sa rozšírilo vyučovanie o dve hodiny druhého 

cudzieho jazyka (nemecký a ruský) a po jedenej hodine slovenského jazyka a 

literatúry, matematiky. 

V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty: 

 



 Erasmus+ KA2 - vypracovanie projektu, účasť na jeho prezentácii v Nemecku 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 

knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (schválený) 

 Projekt KIA Motors na rozvoj technického a jazykového vzdelávania na ZŠ 

(schválený) 

 E - twinningové projekty z anglického jazyka 

 Žijeme na trojmedzí - spoločný medzinárodný projekt so školami z Jablunkova 

– Základná škola Lesní 190 Jablunkov a Podstawowa škola Henrika 

Sienkiewicza s poľským vyučovacím jazykom Jablunkov 

Správanie žiakov stále nie je na žiaducej úrovni. Takmer vo všetkých prípadoch 

žiakov zo zlým správaním , zlou dochádzkou i prospechom sa jedná o zlé rodinné 

zázemie. Väčšie problémy a záškoláctvo boli konzultované a riešené 

prostredníctvom CPPPaP v KNM, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

priestupkového oddelenia MÚ v Kysuckom Novom Meste v zmysle POP pre tento 

školský rok a v zmysle platnej legislatívy. 

V celoplošnom Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ naši žiaci 9. ročníka dosiahli v 

slovenskom jazyku lepší priemer ako bol celoslovenský, žiaľ v matematike zaostali 0,4 

% za celoslovenským priemerom. Cieľ v tejto oblasti sa teda nesplnil a v novom 

školskom roku budú k tejto úlohe pripravené konkrétne kroky (doučovanie, krúžková 

činnosť, lepšia spolupráca s rodičmi žiakov), Pedagogickým zamestnancom sme 

umožnili ďalšie vzdelávanie, predovšetkým prípravu na atestačné skúšky. Viacerí 

pedagógovia sa zúčastnili zaujímavých vzdelávacích aktivít. Výsledky týchto 

vzdelávaní následne využívali vo výchovno vzdelávacej práci. a v projektoch. 

Skvalitnili sa aj podmienky materiálneho zabezpečenia. Postupne sa doplnili 

učebné pomôcky pre jednotlivé kabinety. Pedagógovia pracujú na hodinách s 

prístupným výučbovým softvérom, tvoria vlastné prezentácie a projekty. Škola má 

vlastnú webovú stránku a učitelia sú zaregistrovaní na celoslovenskom portáli 

zborovna.sk, žiaci na bezkriedy.sk, kde aj svojimi prácami a prípravami pravidelne 

prispievajú a zároveň využívajú skúsenosti iných pedagógov Vyučujúcim sme 

zakúpením licencií umožnili aj prístupy k portálom Datakabinet.sk, Planéta vedomostí, 

k dispozícii je softvér Alf a Hot Potatoes. Realizovali sme niekoľko e-twinningových 

projektov z anglického a nemeckého jazyka. Škola sa podľa možností po celý rok 

zapájala predovšetkým do krátkodobých projektov s cyklickým opakovaním. 

Vypracovali sa tiež nové projekty. 

V priebehu roka sme doplnili didaktickú techniku, učebné pomôcky predovšetkým 

v prvom a druhom ročníku, pomôcky sme získali aj projektom KIA motors na 

zvyšovanie technickej a cudzojazyčnej gramotnosti žiakov. Učebné pomôcky ako aj 

DT bola doplnená aj pre vyučovanie predmetov geografia, biológia, cudzie jazyky. 

Vymenili sme PC v jednej učebni informatiky. Všetky ciele, ktoré si vytýčili 

jednotlivé MZ a PK, boli splnené vďaka zodpovednej a obetavej práci všetkých 

pedagógov.  



Aj v tomto školskom roku učitelia pripravili pre žiakov množstvo vyučovacích ale 

aj mimovyučovacích aktivít. V prvom polroku : 

 exkurzie a výlety - Osvienčim (spoločný zájazd so školami z Jablunkova), 

poznávacia exkurzia do Bratislavy - výstava Cosmos Discovery v Incheba Expo 

Aréne, Bratislavského hradu a Starého mesta, do Viedne - návšteva Múzea 

hudobných nástrojov, Kostola Sv. Štefana a vianočných trhov v centre mesta, 

Tatry (5. ročník), Prírodovedné múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v 

Liptovskom Mikuláši (6. ročník), Hvezdáreň v KNM. CHKO horné Kysuce pre 

žiakov deviateho ročníka 

 projektový deň Včelárstvo s pánom Káčeríkom beseda a tvorivé dielne pre 

žiakov šiesteho ročníka 

 besedy: Diabetes melitus pre žiakov siedmeho ročníka s pani Pavlusíkovou; so 

záchranárkou pani Považanovou, s pani Dolinayovou z CPPPaP na tému 

Návykové látky (4. ročník) 

 pre žiakov deviateho resp. ôsmeho ročníka v rámci kariérneho poradenstva sme 

zorganizovali účasť na dňoch otvorených dverí v Gymnáziu KNM, SOŠ 

strojníckej v KNM a Spojenej škole KNM; na Burze stredných škôl; 

 divadelné predstavenia  

 Šarkaniáda s deťmi kysuckých MŠ 

 ITV – jabĺčkový a tekvičkový deň, Vianočné čarovanie a zvyky 

 dejepisné popoludnie so žiakmi 7. a 8. Ročníka 

 projektové vyučovania – Deň britskej kultúry, Záložka do knihy, Európsky deň 

jazykov, Holokaust 

 v rámci triednych kolektívov pani učiteľky viackrát so žiakmi navštívili kaštieľ 

v Radoli, plaváreň v Žiline, Mestskú knižnicu v KNM, návšteva Aquaparku v 

Turčianskych Tepliciach, rôzne vianočné besiedky a tvorivé predvianočné 

dielne (aj v spolupráci s CVČ v KNM) 

 Kreatívne popoludnia so žiakmi - výroba darčekov  

 zapojili sme žiakov do projektu Nezabudnime pri príležitosti Pamätného dňa 

obetí holokaustu a rasového násilia (projektové dni vo viacerých triedach) 

 intenzívny jazykový týždeň s americkým lektorom Rayom Szikorskim 

 Let´s Make Friends - spoločná aktivita so školami z Jablunkova - súťaž v 

oblasti dejepisu, zemepisu, životného prostredia v anglickom jazyku 

 Turistické stretnutie žiakov a učiteľov na trojmedzí so školami z Jablunkova 

 zorganizovali sme ďalší ročník športovej školskej súťaže v Rope skipping a O 

kráľa strelcov v streľbe na basketbalový kôš 

 žiacky školský parlament pomáhal pri realizácii tradičného Pasovania prvákov, 

pripravil Mikulášske prekvapenie pre žiakov nižších ročníkov 

Mimoškolská činnosť žiakov v druhom polroku bola rovnako zameraná na kultúrne 

vyžitie a šport s využitím školských športovísk: telocvične, posilňovňa, ihrisko s 

umelou trávou. Väčšina žiakov je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov formou krúžkov CVČ a CVČ pri Pastoračnom centre KNM. 

Časť týchto oddelení záujmových útvarov vedú pracovníci našej školy. Žiaci 



zmysluplne využívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček. 

Život na škole mapuje už dlhoročne školský časopis Záškolák. 

V rámci schválených ročných plánov MZ a PK žiaci absolvovali predmetové odborné 

exkurzie a vychádzky - literárno - dejepisné : Martin, Orava (Oravský hrad, Múzeum 

P.O. Hviezdoslava, Rodný dom M. Kukučína), Brno (Slavkov pri Brne, Pavilón 

Anthropos, historické centrum mesta), Kremnica, Tajov a Banská Bystrica, 

prírodopisné: ZOO Zlín Lešná, Farma Bárdy - Kľače Jasenové. Ďalej to bola návšteva 

Budatínskeho zámku, experimentálnej knižnice v Čadci, výrobňu vianočných ozdôb 

Okrasa v Čadci, exkurzia žiakov 9. ročníka do Košíc (prehliadka Dómu Sv. Alžbety, 

informačného centra a historického centra mesta), žiakov 5. ročníka z predmetu 

geografia na Štrbské pleso a k vodopádu Skok. Pedagógovia zorganizovali per žiakov 

besedy O možnostiach štúdia v Obchodnej akadémii T. Akvinského v Žiline 

(výchovný poradca) a s odborníčkou na diabetes melitus pani Mgr. J. Pavlusíkovou. 

PK cudzích jazykov v priebehu druhého polroka pripravila pre žiakov tieto aktivity - 

Divadlo v anglickom jazyku The Heroes a adaptáciu knižky J. C. Hronského O 

smelom zajkovi, účasť v súťaži v prednese Jazykový kvet a v medzinárodnej súťaži 

English Star, anglický týždeň s americkým lektorom v šiestom ročníku, podujatie 

English Is Funny. Tiež zorganizovali vzdelávacie podujatie pre učiteľov Kysúc 

zamerané na informácie o programe Erasmus +, pokračovali v projekte English One a 

realizácii e-twinningových projektov (Visit - See - Learn, My Country by your eyes, 

We are writers). Žiaci 6. - 8. ročníka sa zúčastnili festivalu Jeden svet v kultúrnej 

inštitúcii Stanica - Zariečie. Tak ako každý rok, mohli svoje jazykové zručnosti 

rozvíjať v projektových dňoch o Veľkej Británii a témach Môj deň, Moje mesto. 

Vyučujúce sa zúčastnili prípravného stretnutia projektu Erasmus+ KA2 v Lipsku. 

Rovnako aktívne pracovali aj vyučujúce na prvom stupni a pre svojich žiakov 

pripravili tieto zaujímavé aktivity: 

 Škola v prírode pre žiakov druhého ročníka - Belušské Slatiny 

 Škola v prírode pre žiakov štvrtého ročníka - rezort Oliwa Twistovo 

 Návšteva Domu na strome - rozpracovaná súťaž v návrhu magnetky 

 Športový deň HYBSA pre žiakov 3.B a C 

 Tematický deň Mliečny deň v treťom ročníku 

 Účasť v súťaži zo slovenského jazyka Ypsilon - slovina je hra (koordinátorka 

Mgr. Zvaríková) a z matematiky Všetkovedko 

 Účasť v celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok (žiaci boli na odovzdávaní 

cien v Bratislave v Zichyho paláci) 

 Jarné tvorivé dielne na rozvoj regionálnych folklórnych tradícii v druhom 

ročníku 

 Oslavy dňa matiek vo firme Schaeffer Kysuce (vystúpenie súboru Nábrežníček) 

 Môj ocko - program ku Dňu otcov (1.B trieda) 

 Plavecký výcvik pre žiakov štvrtého ročníka 

 Slávnostná akadémia prvákov ku Dňu matiek 

 Súťaž My prváci šikovní - naj matematikár a naj čitár 

 Súťaž o najlepšieho matematika v treťom ročníku 

 Tematický deň v druhom ročníku - Tvoríme z hliny 



 Detské a fašiangové karnevaly 

 Zapojenie sa aktivitami ku Dňu Zeme 

 Environmentálne vychádzky druhákov k Čističke odpadov 

 Jarný školský tábor s dennou dochádzkou 

 Návšteva bábkového divadla - žiaci druhého ročníka 

 Športová olympiáda druhákov v spolupráci s CVČ 

 Vychádzky do okolia nášho mesta 

 4.D v katakombách v Žiline 

Na druhom stupni sa žiaci okrem už spomenutých aktivít a súťaži zapojili, alebo sa 

zúčastnili na: 

 Stávanie Mája - tradičný program s vystúpením členov súboru Nábrežníček 

 Lyžiarsky kurz pre žiakov siedmeho ročníka - stredisko Skalka pri Kremnici 

 Kreatívny doping - práca s drevom - tvorivé dielne 

 Čitateľský maratón v mestskej knižnici 

 Projektové vyučovania: Ľudské práva, Moje mesto, Prečo mám rád Slovensko, 

Náboženstvá vo svete, Banky a poisťovne, Móda, Kalendár, Dramatizácia 

rozprávky, Tvorba bábkového predstavenia, Doprava, Písmo, Vynálezy, 

Bytčiansky zámok, Stredoveké Grécko a Rím, Stredovek, Konštantín a Metod , 

Storočná vojna a mnohé ďalšie 

 Návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke 

 Divadelno - šermiarsky program Od Sama po Štefana skupiny Via Historica 

 Beseda spojená s tvorivými dielňami História jarných ľudových zvykov a 

tradícii s pánom Jánom Stopjakom 

 Vernisáž dejepisnej výstavy Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920 

 Športová olympiáda pre detí kysuckých MŠ 

 Školský turnaj O putovný pohár RŠ v dvoch kategóriách 

V rámci plánov triedneho učiteľa to boli výlety a exkurzie do aquaparku v 

Turčianskych Tepliciach, do kina Ster Century Cinemas v Žiline, rekreačného 

strediska s víkendovým pobytom v penzióne pri Trojičke v obci Oščadnica, výlet do 

Terchovej, Trenčína. 

Pokračovala aj spolupráca so školami z Jablunkova v rámci projektu Žijeme na 

trojmedzí. Tradične sme zorganizovali spoločný projekt Noc s Andersenom s 

výmenou žiakov na jednotlivých školách a spoločné tvorivé dielne (Kreatívny doping 

žiakov troch národností). 

 

Zaujímavé aktivity pripravili vychovávateľky pre žiakov v ŠKD: 

 Návšteva hasičskej stanice v KNM 

 Hudobno - zábavný program s Viktorom 

 Čarovanie so stavebnicou - podpora technických zručností žiakov 

 Divadelné predstavenie Psíčkovo 

 Veľkonočné tvorivé dielne 



 Človeče nehnevaj sa! - súťaž medzi oddeleniami 

 Calcetto - turnaj medzi oddeleniami 

 Švihadlový maratón 

 Balónová šou - rozlúčka so ŠKD pred prázdninami 

 Srdiečkománia - Valentínske popoludnie 

Aj v školskom roku 2017/2018 dosiahli naši žiaci v spleti množstva súťaží, olympiád 

a projektov veľa pekných úspechov. Spemenieme aspoň tie najväčšie: 

TELESNÁ VÝCHOVA: 5. -9.ročník 

 

1. miesto okresné kolo Cezpoľný beh: D – 1.m. Hrubá, Žilková, Vlčková Michaela – súťaž 

družstiev, jednotlivci: 1.m. Hrubá , 3.m. Do, Martiška, Trnovec 

Basketbal: 1. miesto . chlapci: Drnda, Do, Vydra, Múčka, Phan, Galvánek Martikán 

                   2.m dievčatá: Jurkovičová, Kalužná, Žilková Daniela, Andrea, Trnovcová Simona 

Volejbal: 2.m. dievčatá: Jurkovičová, Kalužná, Juráková, Pajtášová,, 

Florbal: 2.m. chlapci Drnda, Do, Kohút, Martiška, Múčka, Phán 

Futbal: 2.m. mladší žiaci: Caban, Čuraj, Dršman, Kohút, Lulek T., Vnuk, Pečalka, Trnovec, 

Kameništiak, 1.m. starší chlapci: Bojda, Do, Drnda, Jantošík, Vydra, Múčka, Phán, Veselý 

Vybíjaná: 1.m. Absolonová, Cupcová, Gočová, Machynková, Martinčeková, Melicherová, 

Šughová, Turčániová, Vllčková Michaela, Simona,Žilková Daniela, Andrea – postup na KK 

Atletika: 2.m družstvo dievčat: Žilková Daniela, Andrea, Vlčková Michaela, Simona, Hrubá, 

Jančigová, Jurkovičová Phillippiová 

Jednotlivci: 800m: 1.m. Hrubá,  diaľka: 1m.Vlčková M., 2..Hrubá   3.m. Žilková Daniela, 

Guľa: 2.m. Jančigová    3.m. Jurkovičová, 60m. 3.m. Žilková Daniela, 300m. 2.m Žilková 

Andrea 

Hľadáme nových olympionikov: 600m: 3.m. Adriana Hrubá, 1000m. 2.m.Lukáš Martiška, 

60m: 2.m Ján Trnovec – postup na celoslovenské kolo – Dubnica /september/ 

 

MATEMATIKA: 
Olympiáda: 6.ročník: 1.m. Matej Pirník: 6.A , 9.ročník: 3.m. Katarína Hurtošová: 9.C  

Pytagoriáda: 2.m. Adrián Dubovský: 7.A 

 

Biblická olympiáda 
3.m. 7.C: Poplanúch, Buttová, Gavlasová   

 

Hudobná výchova    
Okresné kolo : Vianočný zvonček : 3.m   Alexandra Daniela Ganani : 6.B  

                          Slávik Slovenská: 2.m. Miroslava Paľuchová.: 8.C  

 

Slovenský jazyk:   
Šaliansky Maťko  : 2.m. Viktória Jančigová: 6.D  , 3.m. Nina Trnovcová: 5.C  

Hviezdoslavov Kubín: 2.m. Viktória Jančigová: 6.D , 3.m. Ivana Hvolková: 8.A – 

Chupáčová  

Geografia – okresné kolo olympiády 
5.ročník   2.m. Dina Zhan: 5. B  , 3.m. Michal Máca: 5.C – Vlčáková 

6.-7.ročník: 1.m. Marek Dolinay: 7.A  

8. – 9. ročník: 1.m  Katka Hurtošová 9.C, 2.m. Lucia Ondrušková 9.C  



Biológia 

 

Rastliny a zvieratá našich lesov, okresné kolo: 1.m. družstvo: Katarína Bačová, Diana 

Smolková, Dina Zhan, Tamara Rudincová: 5.B  

Olympiáda kategória D – mladší žiaci: 3.m. Marianna Svrčková – 7.C  Vaňková 

                    kategória C – starší žiaci: 1.m. Katka Hurtošová: 9.C, 2.m. Nora Lendelová: 9.C 

Mladý záhradkár – okresné kolo : 2.m.Alexandra Ganani: 6.B, 3.m.Martina Chládeková: 

6.B 

 

Výtvarná výchova 

 

Vesmír očami detí : Andrea a Daniela Žilková: 7.B – postup do celoslovenského kola 

 

Cudzie jazyky 

 

Jazykový kvet: celoslovenské kolo – RJ:  2.m. Martin Do  9.A  

Olympiáda anglický jazyk : Kategória 1A: 1.m. Nicolas Tomaníček:6.A  – AJ, 2.m. Adam 

Lachman:7.C  -AJ, 3.m.Martina Chladeková:6.B – AJ . Kategória 1B 1.m. Lucia Karnetová: 

9A, 2.m.Dominika Šteinigerová:8.A, 3.m. Tatiana Ondrušová: 8.B – AJ-  Palicová 

 

Veľmi dobrá bola spolupráca s pracovníkmi Údržby mesta pri úpravách 

exteriérov a interiérov školy. Prostredníctvom vyučujúcich NV a žiakov sme 

spolupracovali na mimovyučovacích aktivitách aj s CVČ pri Pastoračnom centre Sv. 

Jakuba. Škola tiež spolupracovala s inštitúciami mimo mesta. Pokračovala spolupráca 

s Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste (Čitateľský maratón, beseda Zdravý 

životný štýl, cyklus výstav obrazov Magdy Gorušovej, Celé Slovensko číta deťom, 

tvorivé dielne Zabudnuté remeslá, Čitateľský maratón, slávnostný zápis detí našej 

školy za právoplatných čitateľov Mestskej knižnice) a Centrom sociálnych služieb 

KNM Kamence. Naši žiaci pravidelne vystupujú v podujatiach a programoch ZUŠ 

Kysucké Nové Mesto a CVČ Kysucké Nové Mesto. 

Škola tiež spolupracovala so subjektmi mimo nášho mesta, či okresu: 

 Kultúrne centrum Stanica - Záriečie, Žilina 

 Britské centrum, súčasť Krajskej knižnice v Žiline 

 English Week Europe - Ray Sikorski 

Organizačné zabezpečenie vyučovania: 

 

Vedenie školy : 

 

PaedDr. Igor DREXLER,  riaditeľ školy 

 

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

 

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

  

Ostaní pedagogickí zamestnanci: 



 

PaedDr. Zita ŠEVČÍKOVÁ, výchovný poradca 

Mgr. Ivan JURKOVIČ, predseda ZO OZPŠaV 

Mgr. VLČKOVÁ  JANKA, predseda školskej rady 

PaedDr. Jarmila MICHELOVÁ, špeciálny pedagóg 

 

1.A Mgr. Helena Radolská 

1.B Mgr. Jarmila Bandurová 

1.C Mgr. Ľubomíra Hrušková 

1.D Mgr. Mária Kormanová 

2.A PaedDr. Zuzana Vojsovičová 

2.B Mgr. Štefánia Koptáková 

2.C Mgr. Katarína Jakubíková 

2.D Mgr. Ľudmila Kopasová 

3.A Mgr. Mgr. Zvaríková 

3.B Mgr. Jana Čelková 

3.C Mgr. Elena Perďochová 

4.A          Elena Vlčáková 

4.B Mgr. Janka Vlčková 

4.C Mgr. Martina Janeková 

4.D Mgr. Renáta Vlčková 

 

5.A Mgr. Ľudmila Kultanová 

5.B Mgr. Alena Drexlerová 

5.C Mgr. Tatiana Chupáčová 

6.A Mgr. Alena Kavacká 

6.B Mgr. Slávka Svrčková 

6.C Mgr. Ľudmila Heľová 

6.D Mgr. Viera Hmírová 

7.A Mgr. Ivan Jurkovič 

7.B Mgr. Miroslava Kováčová 

7.C Mgr. Mária Vlčáková 

8.A Mgr. Renáta Jantošíková 

8.B Mgr. Emília Palicová 

8.C Ing. Janka Vaňková 

9.A Mgr. Drahomíra Galgaňáková 

9.B Mgr. Oľga Štefánková 

9.C Mgr. Monika Mojtová 

 

Netriedni učitelia: 

 

Mgr. Anna Ochodničanová 

Mgr. Jozef Palica 

Mgr. Adriána Ondrejášová 

Mgr. Jolana Kubišová Madigárová 

Mgr. Ivana Mizerová – asistent učiteľa 



Mgr. Renáta Čamajová – vyučujúca náboženskej výchovy 

 

Školský klub: 

 

Agnesa Novotná 

Klára Skácelová 

Anna Zajacová 

Mária Kiššová 

Katarína Holienčíková 

Mgr. Mária Švaňová 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

 

Juraj Duhovan – správca počítačovej siete, koordinátor IKT (od 1.4.2018 Dominik 

Smetana) 
Ing. Jarmila Matisová, Ing. Gabriela Biela – ekonomické oddelenie 

Jozef Jakubík – školník 

Štefan Martinček – školník, údržbár 

Ing. Vladimíra Klečková – vedúca zariadenia školského stravovania 

Viera Pažičanová, Mária Michnová, Mária Kopasová, Milena Šutiaková, Terézia Marčanová, 

daniela Vilímová – kuchárky a pomocné sily v kuchyni 

Mária Cabadová, Anna Labudová, Mária Gajdošíková, Zuzana Tatarčiaková, Zuzana 

Šurabová, Alena Kormanová, Jana Šimaliaková, Eva Trnovcová - upratovačky 


