
Školský  rok    1986 – 1987 
 V priebehu celého školského roku sme komplexne pristupovali k uplatňovaniu 

všetkých zloţiek komunistickej výchovy. Celý chod školy riadila s. riaditeľka Margita 

Bačová, zástupkyňa riaditeľky školy s. Lýdia Olexová a zástupca riaditeľa školy s. 

Cyril Ševčík. 

 Na škole bolo 885  ţiakov, ktorí sa vyučujú v 3 budovách a to nasledovne: 1. 

ročník v počte 115 ţiakov v budove pri stanici na ulici Ľ. Štúra, 2. ročník v počte 143 

ţiakov v priestoroch ŠKD, 3. a 4. ročník v počte 217 ţiakov v popoludňajšej smene 

v hlavnej budove a 5. aţ 8. ročník v počte 410 v hlavnej budove. O ich celkový rast sa 

staralo 17 učiteľov ročníkov 1. – 4. a 15 učiteľov 5. – 8. ročníka. Skupinové vedúce s. 

Zita Ševčíková a Marta Kubalová, 7 vychovávateliek: Mária Hofericová – vedúca, 

Vanda Herdová, Klára Skácelová, Agnesa Novotná, Lýdia Bučková, Marta Šidlová, 

Mária Kiššová, Zlatica Čarnecká.  Bol zaloţený aj školský klub, kde si obratne 

počínala s. Lýdia Kubišová. 

 Druţobné styky s českou školou sa naďalej upevňujú a tento školský rok sa 

uskutočnila milá návšteva z druţobnej školy v Českom Tešíne, Ostravská ulica, keď 

sme spoločne oslávili Deň učiteľov. Okrem tohto podujatia, v školskom roku 1986 – 

87 pripomenuli sme si a náleţite oslávili štvrť storočnicu trvania našej školy – 25. 

výročie jej existencie. Slávnostnej pedagogickej rady sa zúčastnili predstavitelia 

mesta, ONV – odboru školstva, zástupcov základných škôl na území nášho mesta 

a mnohí učitelia, účinkujúci na tejto škole v prvom roku jej otvorenia. 

 Dbali sme na uţšiu spoluprácu s rodinou, ROH a PO SZM ale aj ďalšími 

napríklad TJ, ZČSSP, Zväzarmu, ZPO, atď... Dôraz sme kládli na modernizáciu 

obsahu, foriem, metód a prostriedkov, predovšetkým v oblasti elektronizácie. Osobitný 

dôraz sa kládol na svetonázorovú výchovu, kde sa vyuţíval obsah učiva jednotlivých 

predmetov. Sprievodcom  kaţdého pedagogického pracovníka bo, Program výchovnej 

práce na I. a II. stupni ZŠ . Dobrú úroveň svetonázorovej výchovy ţiakov dokumentuje 

aj výsledok v prihlasovaní ţiakov na náboţenskú výchovu, kde percento prihlásených 

kleslo o 2,70. Bolo prihlásených 26,47 % ţiakov. Na škole pracoval 1 svetonázorový 

krúţok v 7. a 8. ročníku a základy systematickej vedecko – ateistickej výchovy 

dostávali aj ţiaci 2. aţ 4. ročníka vo svetonázorových krúţkoch, ktoré viedli triedni 

učitelia v úzkej spolupráci s vychovávateľkami ŠD. Výchovne sa vyuţívali  významné 

výročia, pamätné dni, hlavne v rámci predmetu On, vlastiveda a na triednických 

hodinách. V oblasti mravnej výchovy najväčšie problémy robia ţiaci cigánskeho 

pôvodu. Dvaja ţiaci 8. ročníka za veľkú absenciu, za lúpeţné prepadnutie 

spoluobčanov, za toxikomániu a ďalšie prečiny boli hodnotení 4. stupňom zo 

správania. Škola pre ich výchovu vyčerpala všetky moţnosti. Obidva prípady riešila 

okresná prokuratúra. Pracovná výchova v tomto školskom roku zaznamenala 

výraznejšie úspechy v STTM. 1. miesto, 3 druhé miesta, 1 tretie miesto a 1 čestné 

uznanie. V okresnom kole bolo vystavovaných 12 exponátov. 



 Výchova k voľbe povolania bola v mimoriadnej pozornosti všetkých 

pedagogických pracovníkov. Rozmiestnilo sa celkom 113 ţiakov, z toho 3 boli zo 7. 

ročníka. Nenaplnili sme smerné číslo pre výber ţiakov do vojenských škôl, ale 

mimoriadne sa podaril výber do gymnázií, tieţ do prioritných odborov nášho ZVL.  

 Pokiaľ hodnotíme estetickú výchovu v rámci vyučovacích predmetov, 

vyslovujeme spokojnosť. Veľa estetičnosti nám chýba v pracovnom prostredí, vo 

vzájomných vzťahoch medzi ţiakmi a hlavne v ústnom prejave ţiakov.  

 Podmienky pre výučbu Tv sú primerané. Nedá sa však realizovať Tv 

oslabených. Posilnila sa úroveň Bv v práci PO SZM. V rámci exkurzií sa navštívili 

historické miesta bojov a Múzeum v Banskej Bystrici. V rámci PO SZM bola 

prevedená návšteva kasární v Ţiline. Veľmi dobrú činnosť zo športovo – brannej 

záujmovej oblasti vykazuje strelecký krúţok so svojimi 15  členmi.  

Pre zvyšovanie úrovne právneho vedomia sa vyuţíval priamy výchovno – 

vzdelávací proces a ďalšie podujatia, besedy s rodičmi pracujúcimi na úseku pomocnej 

stráţe ZNB, poţiarnej ochrany, besedu so ţiakmi 7. a 8. ročníka urobil pracovník 

okresného súdu, na plenárnom ZRPŠ hovoril k rodičom predseda senátu. V tejto 

oblasti si dobre počínajú naši ochranári prírody, mladí turisti v spolupráci s MsDPM. 

Dobrá úroveň je v dopravnej výchove ţiakov, kde okrem priameho výchovno – 

vzdelávacieho procesu sa ţiaci dostávajú na detské dopravné ihrisko aj mimo 

organizovanej návštevy, a to v rámci výchovnej činnosti ŠD, ŠK a v rámci 

oddielových schôdzok PO SZM. Na dobrej úrovni bol zabezpečený Pioniersky 

semafor. Škola sa kaţdoročne zapája do literárnej a výtvarnej súťaţe protipoţiarnej 

ochrany. Okrem toho v rámci mesiaca apríla sa urobili relácie do školského rozhlasu 

a bola s touto tematikou prevedená názorná agitácia. Úroveň rozumovej výchovy sa 

zlepšuje. Výsledky sa prejavili zvlášť v skvalitňovaní techniky čítania a v starostlivosti 

o talenty vo 4. ročníku. Bola prevedená široká škála otvorených hodín v rámci 

metodických orgánov na škole. Výrazná starostlivosť sa venovala ţiakom 

zaostávajúcim, ale aj nadaným a talentovaným. Diferencovaným prístupom sa 

predchádzalo preťaţovaniu ţiakov. 

Škola má uzatvorenú patronátnu zmluvu so ZVL KNM, táto sa pravidelne 

prehodnocuje. Pionierske oddiely majú vrátane tejto zmluvy uzatvorené dohody 

s BSP. Táto spolupráca vo viacerých prípadoch prerástla na samotné vedenie 

pionierskych oddielov a vedenie záujmových útvarov. Boli uskutočnené 2 plenárne 

schôdze ZRPŠ a 4 schôdzky triedne ZRPŠ. Robili sa rodinné návštevy. Mladí učitelia 

i pracovníci MsDPM viedli pionierske oddiely a záujmové útvary. Vo výchovno – 

vzdelávacom procese sa vyuţívalo televízne vysielanie pre školy.  

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 29 15 14   Viera Vráblová 

I.B 26 14 15   Antónia Škorvagová 

I.C 29 14 45   Elena Radolská 

I.D 31 16 15   Anna Ďuranová 



 

II.A 32 13 19   Oľga Potočárová 

II.B 28 14 14   Marta Kubatková 

II.C 27 14 13   Eva Chlebuchová 

II.D 30 14 16   Ľudmila Fábiková 

II.E 26 13 13   Viera Vlčáková 

III.A 29 13 16   Aneţka Valčuhová 

III.B 27 14 13   Viera Chyláková 

III.C 26 14 12   Mária Králiková 

III.D 28 13 15   Anna Šidlová 

IV.A 26 15 11   Jarmila Pavlusíková 

IV.B 27 15 12   Anna Staškovanová 

IV.C 24 14 13   Elena Vlčáková 

IV.D 27 16 11   Elena Šimová 

V.A 25 17 8 15 Mária Vlčáková 

V.B 29 15 14 12 Zita Véghová 

V.C 29 15 14 8 Dana Zvarová 

V.D 30 16 14 11 Ľudmila Mušková 

VI.A 25 16 9 22 Natália Dubovská 

VI.B 28 16 12 11 Viera Ševecová 

VI.C 26 14 12 19 Justín Ševčík 

VI.D 28 16 12 14 Daniela Vnuková 

VII.A 23 10 13 17 Ţofia Vahančíková 

VII.B 30 12 18 21 Oľga Kubalová 

VII.C 27 12 15 7 Drahomíra Vnuková 

VIII.A 24 19 5 13 Ivan Getting 

VIII.B 28 16 12 10 Anna Dybalová 

VIII.C 30 15 15 11 Mária Tomaníčková 

VIII.D 28 15 13 9 Ernest Králik 
 

Rok 1986 – 87 priniesol našej škole tieto úspechy: 

1.miesto v RjO dosiahla Lenka Ivaničová z VIII.C triedy, pripravila s. Kubalová, 

postúpila do krajského kola. MO 7 – 8 miesto 4 získal Peter Zehnal, pripravila s. 

Olexová. Biologická olympiáda – 1. miesto René Opšenák z VIII. C, postúpil do 



krajskej súťaţe, pripravil s. zástupca Cyril Ševčík., 4. miesto Marián Chovanec VIII.C 

trieda. V chemickej olympiáde bol Radovan Hrubý ôsmy, pripravil s. učiteľ Králik. 

Pionierska Pytagoriáda: 5. miesto Radoslav Franc V.A, pripravila s. učiteľka Dana 

Zvarová. V MO sme mali tieto úspechy: 1. miesto Boris Ďurina, 2. miesto Alena 

Djabliková, Radoslav Bohovič, Silvester Adamík ţiaci 4. D triedy, pripravila s. uč. 

Šimová. 3. miesto Milan Kubala 4.B trieda, pripravila s. uč. Staškovanová, 4. miesto 

Ľubomír Minár 4.D trieda a Slavomír Brezáni 4.A trieda, pripravila s. uč. Pavlusíková. 

Telovýchovné súťaţe: Národný cezpoľný beh : 1. miesto Miro Baliar VII.B, 2. miesto 

Ján Vnuk, 3. miesto Miloš Mlynár VIII.A trieda.  

Stolný tenis: 1. Miesto Roman Jedinák VIII.A trieda, pripravil s Getting.  

Okresná strelecká liga: 1. Miesto Jozef Tomaníček VIII.B, Mária Juráková VII.B, 

Anton Starinský VII.A, pripravil s. Králik. 

Volejbal dievčat: 2. miesto, chlapcov : 2. miesto. 

Atletika jednotlivcov: 1. miesto Miroslav Baliar VII.B trieda,  

V zdravotníckej súťaţi obsadili ţiaci 4.B triedy 3. miesto pod vedením s. učiteľky 

Staškovanovej.  

Literárny Trenčín: Postup do krajského kola získali Ivan Brandys V.A a Monika 

Bajánková z V.A, pripravila s. uč. Véghová, Peter Bielek VI.D, pripravila s Daniela 

Vnuková. 

STTM: Stroje a prístroje : 1. miesto kolektív 8. ročníka pod vedením s. učiteľa 

Králika, 3. Miesto Svitek a Mokryš 8.A, pod vedením s. zástupcu C. Ševčíka. Učebné 

pomôcky: 2. miesto: Peter Chorvát 8.A, pripravoval s. zástupca Ševčík, dopravné 

lietadlo. 2. miesto Martin Pika 2.A trieda, vojenská technika, pripravoval MsDPM. 

Čestné uznanie získal Oto Dubovský, ţiak 8. A triedy. 

Prírodovednú súťaţ pripravovala s. uč. Grešáková a so ţiakmi získala 2. miesto – Ján 

Madigár V.A trieda, Martin Vouk V.A trieda, Lenka Kozlíková V.A trieda. 

Na konci školského roka na iné pracovisko odišli: s. zástupkyňa Lýdia Olexová, Dana 

Zvarová, Ţofia Vahančíková, Marta Kubalová. 

Na zaslúţilý odpočinok odišla s. učiteľka Mária Králiková. 

1.januára 1987 nás náhle navţdy opustil kolega, súdruh učiteľ Rudolf Haas, ktorý na 

našej škole pôsobil od 1.9.1986. Česť jeho pamiatke !! 

 


