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PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy

Milí priatelia našej jubilantky!
Človek a škola patria neoddeliteľne k sebe už tisíce rokov. Človek chodí do školy,
aby sa naučil porozumieť životu, chce poznať odpovede na svoje otázky, vyplniť
biele miesta svojho poznania, poznať seba samého a nájsť si tam snáď aj svojich
najlepších priateľov. Kto dnes spočíta, koľko takých otázok a odpovedí padlo za
obdobie existencie našej školy? Koľko ozajstných priateľstiev na celý život v jej
útrobách vzniklo? Koľko zmenených ľudských osudov zaznamenali steny našich tried? Lebo každá škola je tu pre človeka, pre jeho potreby i túžby koľkokrát
ešte ani nepoznané, tajné či podvedomé. Za päťdesiat rokov fungovania VI. ZŠ
sa v jej triedach vystriedali tisíce mladých ľudí, stovky učiteľov, ale aj generácie
mnohých „našich“ rodín. A to je to najvzácnejšie. Ak sa u jedného stola stretne
rodina, je to slávnosť, ak sa v jednej škole stretne niekoľko generácií rodín, je
to najcennejšie vyznamenanie, aké môže škola dostať. Vernosť založená na úcte,
spokojnosti a viere v zaručený a osvedčený recept na výchovu a vzdelanie. Recept,
ktorý ponúka naša základná škola už desiatky rokov. Česť a sláva však nepatrí
škole. Je výsledkom činorodej aktívnej a efektívnej práce všetkých jej pedagógov,
ktorí prichádzali do tried najskôr na Partizánskej ulici a potom neskôr na Ulici
Ing. O. Kožucha, aby s láskou napĺňali svoje učiteľské povolanie. Nech aj prostredníctvom tejto našej Pamätnice sa všetci zjavia opäť v našich mysliach a pripomenú
nám, že škola môže byť našou inšpiráciou po celý život. Začítajme sa teda spoločne,
čo všetko VI. ZŠ počas svojich 50 rokov dokázala...

4

Z HISTÓRIE ŠKOLY
História VI. Základnej školy v Spišskej Novej Vsi sa začala písať ešte na začiatku
60-tych rokov 20. storočia.
1. septembra 1964 Odbor školstva a kultúry ONV v Spišskej Novej Vsi oficiálne
rozdelil V. ZDŠ na Hviezdoslavovej ulici na dve samostatné školy – V. ZDŠ a VI.
ZDŠ. Už krátko predtým v júni 1964 na mimoriadnej porade bolo na budúcu VI.
ZDŠ vyčlenených 11 učiteľov. Inventár školy bol po dohode riaditeľov obidvoch
škôl (V. ZDŠ František Pukluš, VI. ZDŠ Jozef Vančo) rovnomerne rozdelený na
obidve školy.

Budova Gymnázia, kde sídlila VI. ZDŠ rokoch 1964-1972

VI. ZDŠ bola umiestnená na prízemí školskej budovy na Partizánskej ulici (v súčasnosti budova Gymnázia na Školskej ulici), v ktorej od roku 1961 sídlila Stredná
všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ). Správcovstvo budovy bolo od 1. septembra 1964
pridelené práve VI. ZDŠ. Začiatky boli ťažké. Škola nemala skoro žiadne materiálne vybavenie. Aj napriek týmto ťažkostiam vyučovanie začalo plným tempom.
K 1. septembru 1964 bolo na škole 10 tried, 293 žiakov a 14 učiteľov.

Miesto v Spišskej Novej Vsi, kde bola postavená v roku 1972 VI. ZDŠ

V nasledujúcich rokoch vzhľadom na rastúci počet žiakov VI. ZDŠ i SVŠ bolo nutné
riešiť otázku priestorov. Bolo rozhodnuté, že pre VI. ZDŠ budú vybudované nové
priestory na Ulici Ing. O. Kožucha. Do tých čias boli od 1. septembra 1970 ročníky 1. – 5. dočasne umiestnené v internáte SPŠ na Ulici kpt. Jána Nálepku číslo 17.
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Zriadenie nových učební pre 1. – 5. ročník si vyžiadalo veľa práce. Tieto miestnosti
bolo potrebné vybaviť nábytkom, namontovať svetlá, obstarať piecky a iné. Vďaka veľkému úsiliu riaditeľstva školy boli tieto problémy zvládnuté v krátkom čase.
6. – 9. ročník ostal i naďalej v budove na terajšej Školskej ulici. Počet žiakov na začiatku školského roka 1970/1971 bol 337, škola mala 12 tried.
1. februára 1972 bola našej VI. ZDŠ konečne slávnostne odovzdaná do užívania
moderná 22 triedna budova na Ulici Ing. Ondreja Kožucha číslo 7. Na škole bolo
v tom čase 24 tried, 726 žiakov, 26 učiteľov. Školská družina mala 4 oddelenia.

Slávnostné otvorenie školy 1. februára 1972

V budove školy sa dočasne nachádzala i materská škôlka. Inventár školy sa dopĺňal
v priebehu celého mesiaca, zriaďovali sa kabinety a iné miestnosti potrebné pre
chod zariadenia.
V školskom roku 1973/1974 sa situácia na škole podstatne zmenila. Odsunutím
285 žiakov na novovybudovanú školu na Tarči sa na našej škole uvoľnili triedy,
ktoré následne zaplnili žiaci bývalej III. ZDŠ. Presunutím žiakov z III. ZDŠ sa
počet žiakov zvýšil skoro na 1 000.
Významnou udalosťou mesta, ktorá sa konala aj na našej škole, boli celoštátne
Pedagogické dni. Prvé záznamy v kronike sú z roku 1974, keď bola na našej škole
v rámci Pedagogických dní inštalovaná výstava k tejto udalosti, ktorú slávnostne
otvoril vtedajší minister školstva a ďalší predstavitelia politického života. Na ich
príprave sa podieľali aj žiaci a učitelia školy. V rámci Pedagogických dní sa uskutočnili pedagogické čítania prác pedagógov, besedy, prednášky, výstavy, kultúrne predstavenia. V závere podujatia boli ocenené najúspešnejšie práce pedagógov.
Pedagogické dni sa v Spišskej Novej Vsi konali ešte v roku 1979, 1982 a 1985.
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Ďalšia zmena v organizácii školy prichádza od 1. septembra 1976, kedy Odbor školstva ONV v Spišskej Novej Vsi dňa 30. júna 1976 zrušil ZDŠ v Spišskej Novej Vsi
– Novoveskej Hute a školským obvodom pre zrušenú ZDŠ sa stala ZDŠ na Kožuchovej ulici.

Otvorenie výstavy pri príležitosti
Pedagogických dní v roku 1974
(vpravo- riaditeľ školy J. Slivko)

Pozvánka na Pedagogické dni 1985

Nasledujúce obdobie znamenajú pre VI. ZDŠ obdobie úžasného rozkvetu, čo sa
týka jej materiálno – technického vybavenia, nadobudnutia najnovších didaktických pomôcok a rozvíjania metodických činností. V budove školy bolo prechodne
umiestnené Okresné pedagogické stredisko, začínajú sa organizovať okresné metodické dni, v rámci Pedagogických dní sa konajú zasa kolá Pedagogického čítania,
otvára sa najmodernejšia odborná učebňa zemepisu na Slovensku a zubná ambulancia pre žiakov a pedagógov. Postupne sa vybavujú odborné učebne pre odborné
predmety, cudzie jazyky a informatiku. V letnom období sa budova školy využíva
na Spišské výstavné trhy.
Od osemdesiatych rokov dochádza i k výraznej zmene v profilácie školy: v školskom roku 1983/1984 sa na škole otvárajú výberové matematické a neskôr jazykové
triedy, ktoré sa stávajú typickými triedami VI. ZŠ. V novom miléniu pribúdajú
zasa špecializované triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (1999) a od školského roku 2003/2004 začalo riaditeľstvo ZŠ i so vzdelávaním
intelektovo nadaných žiakov.
Významnou zmenou z hľadiska fungovania školy bolo nadobudnutie právnej subjektivity od 1. 7. 2002, čo malo za následok úplnú zmenu v chode školy. Naša škola
sa vďaka tejto zmene stala samostatnejšou vo svojom rozhodovaní i financovaní.
Mimoškolská činnosť na škole bola už od svojich počiatkov veľmi rozsiahla, a to
najmä zásluhou aktivity miestnej pionierskej organizácie a činorodého prístupu
samotných pedagógov z radov školy. Od 1. septembra 2009 začína na škole pracovať školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré sa v roku 2014 pretransformovalo
na centrum voľného času. V roku 2012 na našej ZŠ pribudlo i elokované pracovisko
základnej umeleckej školy so svojím výtvarným oddelením.
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Posledným významným medzníkom v živote Základnej školy na Ulici
Ing. O. Kožucha boli dva úspešné projekty z prostriedkov EÚ, vďaka ktorým sa
v rokoch 2009 – 2014 škola významne obnovila a zaradila sa medzi najmodernejšie
školy nielen v našom meste, ale i v celom kraji.
V súčasnom období má škola 74 zamestnancov, navštevuje ju 550 žiakov, ktorí
majú k dispozícii 30 tried a 10 odborných učební, na škole funguje 6 oddelení školského klubu detí, 24 útvarov CVČ s 358 členmi a 4 oddelenia ZUŠ s 37 žiakmi.
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PRVÝ UČITEĽSKÝ KOLEKTÍV
V ŠKOLSKOM ROKU 1964 - 1965,
VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ: Jozef Vančo
Zástupca riaditeľa školy: Pavol Demočko
Učitelia: Alojz Jinda, Vojtech Henzély, Barbora Černíková, Edita Wágnerová,
Šarlota Vančová, Lujza Siráňová, Mária Miklušová, Etela Okályová, Elena
Benková, Justína Oravcová, Júlia Staňová, Justína Tomaškovičová.
Na škole sa vystriedalo viacero riaditeľov a ich zástupcov. Každý z nich zanechal na
škole svoju pečať, vniesol do nej niečo nové a svoje.
Riaditelia školy:
• Jozef Vančo 1964 – 1970
• Jozef Slivko 1970 – 1988
• Mgr. Pavol Graus 1988 – 1990
• Mgr. František Bajtoš 1990 – 2001
• Mgr. Viera Kočišová 2001– 2010
• PhDr. Bohuslav Vaľko 2010
Vedenie školy (riaditeľ, zástupcovia riaditeľa školy):
• 1964: Jozef Vančo
– Pavol Demočko
• 1970: Jozef Slivko
– Alojz Jinda, Štefan Filip
• 1974:
– Helena Maťašovská, Alojz Jinda
• 1977:
– Ondrej Grigľák, Anna Fabiánová
• 1981:
– Ondrej Grigľák, Marta Gbúrová
• 1990: František Bajtoš – Ondrej Grigľák, Viera Kočišová
• 1991:
– Anna Bigošová, Valéria Mecková
• 1996:
– Valéria Mecková, Eleonóra Rakytová
• 2001: Viera Kočišová – Viera Guothová, Daniela Kyrcová
• 2010: Bohuslav Vaľko – Daniela Kyrcová, Jozef Bakó
• 2012:
– Jozef Bakó, Daniela Dingová

Učiteľský kolektív z roku 1972
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Prvým riaditeľom novovzniknutej základnej školy bol
v rokoch 1964 – 1970 JOZEF VANČO. O spomienky na
neho sa s nami podelil jeho syn MUDr. Marián Vančo.
Jozef Vančo pochádzal zo starej viacgeneračnej rechtorskej rodiny, preto niet divu, že aj on si vybral toto krásne,
ale náročné povolanie. Svoju učiteľskú púť začal v Štítniku,
kde sa aj oženil. V roku 1943 prešiel do Spišskej Novej Vsi,
kde sa začala jeho dlhoročná riaditeľská púť. Učiteľ s aprobáciou matematika, fyzika a chémia sa postupne stal riaditeľom viacerých základných škôl. Jednou z jeho štácií sa
v rokoch 1964-1970 stala aj VI. ZDŠ v Spišskej Novej Vsi. Bol prispievateľom do
rôznych pedagogických brožúr a časopisov. Jeho bývalí kolegovia a žiaci naňho
spomínajú nielen ako na skvelého pedagóga, ale aj ako ľudsky ústretového človeka,
tolerantného a výborného riaditeľa a kolegu.
„My, jeho deti, do ďalších desaťročí Vám prajeme, aby sa naďalej šírilo dobré meno
Vašej školy prostredníctvom kvalitných, vzdelaných a kreatívnych pedagógov a ich
úspešných a vzdelaniachtivých žiakov. Prajeme Vašej škole rozkvet, neustálu modernizáciu a mnoho úspechov v každej oblasti.“
Najdlhšie vo funkcii riaditeľa pôsobil JOZEF SLIVKO
(1970-1988). Stal sa aj prvým riaditeľom novovybudovanej
školy na Ulici Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi v roku
1972.
Ako si naňho spomínajú bývalí učitelia – kolegovia a bývalí žiaci:
Mgr. Viera Kočišová, bývalá riaditeľka školy: „Pán riaditeľ Jozef Slivko mal aprobáciu – matematika, fyzika,
chémia. Hospitoval často a veľa, ale stačilo mu mnohokrát
prejsť chodbou a vedel, čo a ako beží vyučovací proces. Neznášal, keď našiel učiteľa sedieť, to sa nedalo ospravedlniť, učiteľ musel byť žiakmi
videný. Kontroloval aj pracovné prostredie učiteľa (kabinet, pracovný stôl), mal veľmi rád poriadok. Nepoznal pojem „to sa nedá,“ vždy hľadal riešenia. V škole na každom kroku bolo cítiť jeho záujem, entuziazmus, jeho učiteľskú energiu. Bol prvý, čo
prichádzal, posledný, čo odchádzal. Pán riaditeľ školou žil a pre svoju prácu získaval
mnoho svojich kolegov. Škola bola jeho koníčkom, ale mal aj iné záľuby. Bol členom
amatérskeho divadelného súboru Hviezdoslav v Spišskej Novej Vsi.“
Mgr. Anna Nováčeková, učiteľka: „Pán riaditeľ Slivko venoval veľkú pozornosť
didaktickej technike a využívaniu moderných metód vo vyučovaní. Postupne sa na
škole zriaďovali ďalšie odborné učebne. Každoročne organizované okresné metodické dni boli na našej škole. Vždy sme na nich vystúpili s niečím novým.“
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Mgr. Anna Prachová, učiteľka: „Bol mojím učiteľom fyziky už na základnej škole
v roku 1968, bol prísny, ale spravodlivý. Opäť sme sa stretli v čase, keď som vykonávala pedagogickú prax na 6. ZDŠ Ing. O. Kožucha v roku 1975. Aj vtedy som mala pred
ním obrovský rešpekt ako pred svojím učiteľom. Po dvoch rokoch sme sa znovu zvítali, ale už ako učiteľka a riaditeľ školy. Správal sa k učiteľom taktne, problémy vždy
riešil v riaditeľni medzi štyrmi očami. Mal vzťah k technike, preto naša škola bola
vždy vybavená najlepšie. Mal veľmi pozitívny vzťah ku kultúre, umeniu. Na škole
vládol poriadok, disciplína, ale bolo aj veselo a dokázali sme sa aj zabávať. Stačilo, že
sa postavil na chodbu, nič nepovedal a my sme vedeli, čo to znamená. Venoval škole
všetok svoj voľný čas a energiu, obdivujem ho dodnes.“
Mgr. Danica Rimská, učiteľka: „Stará pravda hovorí, že škola sa odvíja od riaditeľa. Pán riaditeľ Slivko bol podľa môjho názoru riaditeľom, ktorý na tejto škole
zanechal stopu. Bol dobrým pedagógom a súčasne aj manažérom. Spolu so svojimi
zástupcami dokázal v období, kedy školu viedol, postaviť a realizovať kvalitný vzdelávací program v symbióze s kvalitným vybavením školy.“
MUDr. Patrícia Frimmelová, bývalá žiačka: „Pán riaditeľ Slivko - charizmatický,
kľudný, prísny, ale láskavý fyzikár, ktorý sa ma raz pred zborovňou spýtal, čo si myslím o matematickej triede – o jej prínose a zmysle – a ja, vtedy 11- ročné dievča, som
sa cítila zrazu takmer dospelá.“
Doc. RNDr. Pavol Valko, CSc., bývalý žiak: „Zvlášť v dobrom spomínam na hodiny fyziky s bývalým riaditeľom Jozefom Slivkom, ktorého detailné experimentálne
demonštrácie boli to najlepšie, čo som kedy na slovenských školách videl. Snáď len
niektoré špecializované laboratóriá pedagogicky zameraných vysokých škôl by mohli
jeho základni, vybaveniu, ale hlavne nadšeniu konkurovať.“
MGR. PAVOL GRAUS:
riaditeľ v období rokov 1988 – 1990
„Po odchode dovtedajšieho riaditeľa p. Jozefa Slivku do dôchodku (15. 8. 1988) ma ustanovil ONV OŠ za riaditeľa tejto
školy. Škola bola v tom čase považovaná za najmodernejšiu,
najlepšie vybavenú učebnými pomôckami, s vynikajúcimi
učiteľmi. Tí mi boli oporou v začiatkoch môjho pôsobenie na
škole s rozšíreným vyučovaním matematiky. Udalosti z novembra 1989 priniesli zmeny, ktoré ovplyvnili život na škole.
30. 8. 1990 som sa vzdal funkcie riaditeľa, napriek víťazstvu vo voľbách... 1. júla
1997 ma vymenovali za riaditeľa Základnej školy v Markušovciach. Tu som pôsobil
až do odchodu do dôchodku v roku 2002. Pri príležitosti 50-ročného jubilea vzniku
školy jej chcem zablahoželať a celému učiteľskému kolektívu popriať dobré zdravie a
ďalšie úspešné výsledky vo výchove a vzdelávaní žiakov.“
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Ako si naňho spomínajú bývalí učitelia – kolegovia a bývalí žiaci:
Mgr. Danica Rimská, učiteľka
„Myslím si, že pán riaditeľ Graus predviedol kvalitné strategické, pedagogické a personálne riadenie našej školy. Bol riaditeľom školy, ktorý chcel osobnostne rásť, mal
vízie v smerovaní školy a tiež bol vodcovským typom. Pri svojej riadiacej práci ako
prvý z riaditeľov využíval IKT. Organizoval veľa mimoškolských aktivít. Spolu s pedagogickým kolektívom vytvoril kritériá hodnotenia kvality procesov a výsledkov výchovy a vzdelávania. Veľmi dobre zvládal riešenie konfliktov a záťažových situácií.“
MGR. FRANTIŠEK BAJTOŠ, riaditeľ v období rokov 1990 – 2001
Ako si naňho spomínajú bývalí učitelia – kolegovia a bývalí žiaci:
Spomienky Mgr. Valérie Meckovej: „Na našu školu prišiel v roku 1980 a vyučoval predmety dejepis a zemepis.
Počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy boli na škole zriadené špeciálne triedy pre žiakov s poruchami učenia.
Vo voľnom čase sa venoval športu, hlavne futbalu.“
Štefánia Vantrobová, kolegyňa: „Keď som nastúpila na túto základnú školu, pán
riaditeľ František Bajtoš bol učiteľom na 2. stupni. Dá sa povedať, že bol generačným učiteľom našej rodiny: od manžela k mojim deťom, u ktorých pestoval lásku
k rodnému kraju, prírode a športu. Vo funkcii riaditeľa mal kladný a tolerantný prístup ku všetkým pracovníkom školy.“
Ing. Dana Mrnková, bývalá žiačka: „Dejepis ma straší v noci aj doposiaľ. To boli
hlavne tie polročné a ročné opakovania pri p. učiteľovi Bajtošovi. No a samozrejme
také to bolo aj na gymnáziu. Nepamätám si síce už všetky tie dátumy, ale som toho
názoru, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, akoby neexistoval.“
MGR. VIERA KOČIŠOVÁ, riaditeľka v období 2001 – 2010
Pani riaditeľka začínala s učiteľstvom v Spišských Tomášovciach a Smižanoch. Osudnou sa jej však stala naša škola, na ktorej strávila 33 rokov. Vyučovala slovenský jazyk
a literatúru a francúzsky jazyk. Učenie bolo pre ňu vždy
všetkým, tešila sa na žiakov, milovala chvíle, keď mohla byť
medzi nimi, čo si bytostne uvedomovala najmä od chvíle, keď sa sama stala riaditeľkou a tých hodín medzi nimi
prirodzene ubudlo. Nečudo teda, že aj: „...hlavný školský
inšpektor si na mňa chtiac – nechtiac musel počkať celú vyučovaciu hodinu, pokiaľ doučím svojich žiakov...“
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Aj v pozícii riaditeľky školy sa snažila vždy svedomito a zodpovedne pristupovať
k pracovným povinnostiam v zmysle svojho celoživotného kréda: „Čo nestíhaš
urobiť dnes, požičaj si zo zajtrajška, ale dnes to urob.“
Zadosťučinením za jej celoživotnú prácu a prínos v oblasti školstva bolo pre ňu
udelenie Malej Gorazdovej medaily z rúk ministra školstva.
Ako si na svoju učiteľku a riaditeľku školy spomínajú bývalí kolegovia a žiaci:
Spomienky Mgr. Marcely Bilpuchovej, učiteľky: „Bývalá p. riaditeľka Kočišová
bola mojou uvádzajúcou učiteľkou v predmete slovenský jazyk. Vždy bola ochotná
pomôcť a odborné rady brala ako „kamarátsku výpomoc“ začínajúcej kolegyni. Vedela som, že sa v každej situácii môžem na ňu obrátiť. Bola pre mňa vzorom náročného, ale ľudského učiteľa.“
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., bývalý žiak: „Koľko ľudskosti a dobrých rád do
života sme získali na hodinách slovenského jazyka od pani učiteľky Kočišovej...“
Ing. Dana Mrnková, bývalá žiačka: „Slovenčina ma úžasne bavila vďaka p. učiteľke Kočišovej. Chodili sme veľa recitovať, súťažili sme, vynikajúco nás pripravila na
prijímacie pohovory na stredné školy, rovnako aj môjho syna.“
Mgr. Andrea Kožíková, rod. Zimová, bývalá žiačka, dnes učiteľka: „Na 2. stupni
ZŠ Ing. O. Kožucha bola mojou vyučujúcou slovenského jazyka pani učiteľka Mgr.
Viera Kočišová. Hodiny slovenčiny pod jej vedením ako vynikajúceho pedagóga sú
pre mňa nezabudnuteľné. Vzbudila vo mne nielen lásku k rodnému jazyku, ale odovzdala mi výborné znalosti v rámci rozsahu učiva požadovaného na danom stupni
ZŠ. Veľmi obľúbené boli pre mňa hodiny literatúry, ktorými vedela zaujať úžasným
pedagogickým majstrovstvom. Vedomosti, ktoré som na jej hodinách získala, boli
pre mňa veľmi dobrým základom pre moje ďalšie štúdium v odbore pedagogiky. Pani
Mgr. Viera Kočišová, zároveň bývalá riaditeľka našej školy, mi ostala aj v súčasnosti
veľkým vzorom pri mojom pedagogickom poslaní.“
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VEDĽAJŠIE PRIESTORY ŠKOLY
A VYBAVENIE ŠKOLY
Školský pozemok
Pod vedením pána učiteľa Jána Duľu a pani učiteľky Mgr. Marty Gbúrovej sa
v roku 1974 dokončila výstavba školského pozemku, skleníka a parenísk, kde sa
pestovala zelenina, ktorá sa dodávala aj do školskej jedálne. Na školskom pozemku
sa v rámci vyučovacích hodín striedali žiaci všetkých ročníkov ZŠ. V školskom
roku 2003/2004 sa pod vedením PaedDr. V. Guothovej upravil areál školského pozemku. Vybudovala sa malá besiedka s malým arborétom na vyučovanie v prírode,
ktorú bolo možné využívať na rôzne vyučovacie hodiny. Žiaci si vytvorili aj malé
jazierko s vodnými rastlinami.

Žiaci pracujúci na školskom pozemku (1977)

Školský pozemok, arborétum v súčasnosti

Športový areál
Športový areál bol dobudovaný v roku 1974 a aktívne využívaný plných 20 rokov.
V školskom roku 2003/2004 však nastal v telocvičnom objekte havarijný stav, ktorý
bol zapríčinený zlou kvalitou strechy. Počas niekoľkých rokov sme zabezpečovali
vyučovanie telesnej výchovy mimo telocvične (na chodbách školy, v zborovni, na
bývalej SPŠ baníckej...). Po niekoľkých rokoch (2010-2011) sme sa dočkali celkovej
rekonštrukcie oboch telocviční vrátane strechy, novej palubovky, spojovacej chodby a vymenili sa i okná. V súčasnosti ju využívajú nielen žiaci našej školy, ale aj
rôzne športové kluby pre deti a dospelých.

Práce na športovom areáli - 1974
(zľava učiteľ telesnej výchovy Štefan Rusnák)
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Slávnostné otvorenie športového areálu v roku 1974

Materiálno-technické vybavenie školy
Škola prešla mnohými zmenami aj v rámci vybavenia didaktickou technikou.
V tomto období ešte neboli veľké možnosti ako uľahčiť učiteľom prácu a zatraktívniť vyučovací proces. Ale riaditeľ školy Jozef Slivko mál rád nové vízie, bol učiteľom
fyziky a k technike mal veľmi blízko, bol to jeho koníček. Mnohé zariadenia sám
navrhol, venoval tomu veľa svojho voľného času a úsilia.

Miestnosť didaktickej techniky
Odborná učebňa vznikla v roku 1976. V nej boli sústredené všetky vtedy dostupné
prístroje didaktickej techniky bez toho, aby ich museli učitelia prenášať, montovať,
zatemňovať učebňu a pod. Vzniknutá odborná učebňa bola vybavená najmodernejšou (vtedy dostupnou) didaktickou technikou. Napríklad elektrickým pohonom sa
spúšťalo plátno na premietanie. Vyučujúci mal katedru vybavenú ovládacím pultom,
odkiaľ si reguloval jednotlivé prístroje: premietací prístroj, diaprojektor, magnetofón, gramofón, rádio, slúchadlové súpravy, ... Pre učiteľov školy boli realizované pravidelné školenia na využívane všetkých uvedených technických prístrojov. Školenia
viedla Mária Jasečková – učiteľka 1. – 4. ročníka tunajšej školy. V uvedenej učebni
bol rozvrh hodín pripravený tak, aby ju mohli využívať všetci učitelia a vyučovacie hodiny viesť pútavým spôsobom. V učebni didaktickej techniky bolo odučených
niekoľko otvorených hodín na okresných metodických združeniach. Naša škola sa
stala strediskom didaktickej techniky v okrese Spišská Nová Ves. Postupom času
vznikli na škole aj ďalšie odborné učebne vybavené didaktickou technikou: učebňa zemepisu, cudzích jazykov a hudobnej výchovy. Dnes, v dobe počítačov, tabletov,
smarfónov,... je to už určite zastaraná technika, ale už vtedy sme konkurovali školám
v Bratislave, Prahe,... a boli sme na to právom hrdí.
Odborná učebňa zemepisu bola slávnostne otvorená a daná do užívania
23. novembra 1982. Po slávnostnom otvorení učebne sa prítomní hostia zúčastnili na otvorenej hodine zemepisu, ktorú v 6. ročníku odučil Mgr. Peter Pavuk.
Využil rôzne audiovizuálne pomôcky a prístroje didaktickej techniky nainštalovanej v učebni.

Mária Jasečková v učebni didaktickej techniky

Premiant – učebňa didaktickej techniky pre ročníky
5. – 9., vyučuje Mgr. Valéria Mecková
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Spomienky bývalého učiteľa zemepisu Mgr. Petra Pavuka:
„Počas môjho 11-ročného pôsobenia na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi sa mi splnil vysokoškolský sen, keď som
sa vďaka veľmi agilnému riaditeľovi Jozefovi Slivkovi (škola bola aj
okresným vzorom v zavádzaní didaktickej techniky do praxe), kolegyni Mgr. Kataríne Hybenovej a Doc. Matejovi Papíkovi z PdF UPJŠ
v Prešove spolupodieľal na zriadení 1. zemepisnej učebne na Slovensku. Vyučovanie
v takejto učebni bolo pre žiakov zážitkom, boli veľmi aktívni a tvoriví.“

Slávnostné otvorenie odbornej učebne zemepisu
v roku 1982, vpravo Mgr. P. Pavúk

Zemepisná parcela na školskom pozemku

Počítačové učebne
Prvý osobný počítač (Sinclair) sme na školu dostali v roku 1983, neskôr pribudli počítače PMD, Didaktik alfa, ...až sme sa dostali k dnešným najmodernejším
počítačom. Vzhľadom na ich cenu sme množstvo počítačov získali v rámci projektov: Infovek, Otvorená škola, Digitálne Štúrovstvo, ... V roku 2003 sme zriadili
prvú učebňu informatiky z prostriedkov projektu INFOVEK, v rámci ktorého sme
získali osobné počítače, tlačiareň a hlavne pripojenie na internet. Neskôr pribudli
ďalšie odborné učebne informatiky, ktoré slúžili na vyučovanie informatiky, ale
aj ostatných predmetov. Na škole sa začali realizovať školenia v rámci informačno-komunikačných technológií pre učiteľov školy v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove (lektorka Mgr. Anna Prachová). V rokoch 2009
– 2014 prešla škola radikálnymi zmenami. Z dvoch projektoch z fondov EÚ získala
prostriedky na vybavenie učební novými počítačmi, tlačiarňami a interaktívnymi tabuľami, vybavené a zriadené boli odborné učebne fyziky, chémie, cudzích
jazykov, informatiky a biológie. Na základe získaných vedomostí a skúseností učitelia vytvárali pracovné listy pre žiakov, kde využili aj všetku dostupnú digitálnu
techniku, ktorou bola škola vybavená... A technika postupuje míľovými krokmi,
nastupujú tablety, smartfóny, ipody,... škola, ktorá chce mať úspešných žiakov, musí
kráčať s dobou. Aj učitelia sa musia vzdelávať, aby vedeli didaktickú techniku využívať na vyučovaní, a tým zatraktívniť vyučovací proces.
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Slávnostné otvorenie prvej počítačovej učebne - 2003

Multimediálna učebňa - 2014

ZAMERANIE ŠKOLY
Vedenie školy si rokmi začalo uvedomovať, že škola musí nájsť väčší priestor pre
žiakov s rôznymi schopnosťami, nadaním, ale aj pre žiakov s rôznymi vývinovými
poruchami učenia a správania.

Matematické triedy
Škola bola výborne vybavená didaktickou technikou, a tak mala možnosť využiť
ich v prospech žiakov, ktorí mali výrazné matematické a prírodovedné schopnosti.
Už v školskom roku 1976/77 sa prvýkrát pokusne otvorili triedy pre žiakov s matematickým nadaním. Prvým učiteľom takejto 6. triedy bol Mgr. Ondrej Grigľák (postupne Mgr. Anna Nováčeková, Mgr. Peter Pavuk a Mgr. Valéria Mecková). Pretože pre tieto triedy neboli žiadne materiály, učitelia matematiky, fyziky
a chémie si ich vyrábali sami. Nakoniec v školskom roku 1983/84 riaditeľ školy
Jozef Slivko oficiálne privítal v 5. ročníku žiakov triedy s rozšíreným vyučovaním
matematiky a prírodovedných predmetov, ktorí boli prijatí po úspešných prijímacích skúškach (prvou triednou a vyučujúcou matematiky bola Mgr. Anna Prachová). Žiaci využívali nové špeciálne učebnice pre takéto triedy a zapájali sa do
rôznych predmetových súťaží a olympiád. Veľmi úspešne reprezentovali školu, ich
výsledky boli výrazné a obsadzovali popredné umiestnenia v rámci okresu, kraja,
ale aj na celoslovenských súťažiach v matematike, chémii, fyzike, biológii či geografii. Posledná trieda s týmto zameraním skončila 9. ročník v školskom roku
2008-2009.
Vyjadrenia bývalých žiakov, ktorí absolvovali „matematickú“ triedu.
Mgr. Ján Kokorák, PhD.: „Pre mňa bolo to, že som sa stal žiakom matematickej
triedy, dôležitým okamihom v mojom živote. Dostal som sa medzi najlepších žiakov
v ročníku v okrese Spišská Nová Ves, čo ma nútilo pracovať na sebe a zlepšovať sa.
Pretože len v konfrontácii s tými najlepšími je možné profesionálne a osobnostne
rásť. Tento postoj i vedomosti sprostredkované učiteľmi ZŠ mi veľmi pomohli v ďalšom štúdiu.“
Doc. RNDr. Tomáš Roch, PhD.: „Ako žiak matematickej triedy som nosil kalkulačku zavesenú v kapsičke na krku, z čoho mala celá škola zábavu. Najprv to boli
také menšie placky - vrchol ruskej miniaturizácie, neskôr to už boli väčšie československé tehličky. Samozrejme, bolo to nepraktické a kalkulačky len trpeli.“
MUDr. Patrícia Frimmelová: „Prírodovedných predmetov sme mali viac ako iní
žiaci. Spomínam na naša triednu pani učiteľku Hanku Prachovú, nekompromisnú
matikárku, ktorá nás 4 roky viedla nielen zložitým a krásnym svetom čísel, ale ako
triedna učiteľka aj všetkým dobrým i zlým, čo sa v triede zomlelo. Pani učiteľka
Nováčeková, náš sprievodca svetom chemických zlúčenín a reakcií. Dodnes si pamätám ten pocit, keď sme sa dve vyvolené spolužiačky mohli pohybovať za dverami
chemického laboratória, kde boli v policiach naskladané všetky tie banky a fľaštičky s rôznofarebnými zlúčeninami, s ktorými sme sa čím ďalej, tým viac kamarátili
a rozumeli im. A toto kamarátstvo s pani chémiou sa mi stalo osudným, bol to jeden
z dôvodov, ktorý ma priviedol na medicínu.“
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Ako hodnotia tieto triedy učitelia, ktorí v nich vyučovali:
Mgr. Anna Nováčeková: „V druhom roku praxe som začala učiť v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Boli to triedy, ktoré
mali u nás tradíciu a získavali popularitu pre našu školu. Mám na nich veľmi pekné
spomienky.“
Mgr. Danica Rimská: „Od môjho nástupu na ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej
Vsi som učila matematiku a geografiu v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Bola to pre mňa nová skúsenosť a súčasne výzva stále na sebe pracovať a zdokonaľovať sa tak po odbornej, ako aj po metodickej
stránke. Pri vyučovaní v týchto triedach sa mi splnilo veľa profesijných snov. Žiaci
dosahovali veľmi dobrý prospech, taktiež dosiahli vynikajúce umiestnenia v okresných, krajských, ale aj celoslovenských kolách rôznych olympiád a súťaží, najmä
z matematiky, fyziky, chémie a geografie. Podľa mojich informácií, veľmi veľa žiakov
z týchto tried na sebe veľa pracovalo, jasne formulovalo svoje životné ciele a išlo za
nimi. Dnes pracujú na významných postoch tak doma, ako aj v zahraničí, a to najmä v prírodovedných oblastiach a rezortoch.“

Triedy pre intelektovo nadané deti
V novom miléniu sa vedenie ZŠ rozhodlo, že škola bude zameriavať svoje úsilie nielen na žiakov s matematickými schopnosťami, ale na celú intelektovo nadanú časť populácie žiakov. Stalo sa tak 1. septembra 2003, kedy sa otvorili prvé
dve triedy pre intelektovo nadané deti (1. A a 3. A, vyučujúce Mgr. A. Kožíková,
Mgr. Z. Šoltésová). V týchto triedach sa vzdelávali žiaci s vyšším IQ, ktorí boli často
v klasických triedach považovaní za problémových žiakov. Pri zrode týchto tried
stála riaditeľka školy Mgr. Viera Kočišová, ktorá spolupracovala so školou pre nadané deti v Bratislave a autorkou projektu PhDr. Jolanou Laznibatovou. Pre týchto
žiakov sa tlačili samostatné učebnice a pracovné listy. Súčasne s podporou rodičov
vznikla nadácia ATÉNA, ktorá finančne pomohla vytvoriť samostatnú odbornú
učebňu výpočtovej techniky a upraviť priestory tried pre takéto vyučovanie. Takto
sme sa po Košiciach stali druhou školou v Košickom kraji, kde sa žiaci vzdelávali
v projekte Erin. Žiaci týchto tried pracujú na základe individuálnej postupnosti
a tempa práce, pomocou vlastných učebných textov, ich tvorivým výstupom sú
samostatné ročníkové práce a zapájajú sa aj do súťaží s medzinárodným postupom,
ktoré organizuje Amavet - Festival vedy a techniky. Niektorí žiaci našej školy svojimi prácami reprezentovali školu aj v zahraničí (S. Gregorík, J. Dovčík, E. Frlička,
L. Sabovčík, A. Henčeková). Postupne sa triedami pre intelektovo nadaných žiakov
zaplnili všetky ročníky a v súčasnosti je na škole 11 tried, v ktorých sa vzdelávajú
žiaci s intelektovým nadaním.
A čo si myslia o tomto projekte jeho aktéri, žiaci a učitelia?
Mgr. Zuzana Šoltésová, učiteľka 1. stupňa a anglického jazyka: „V roku 2003
som začala pracovať v triedach IND. Bola to pre mňa nová výzva v mojej doterajšej
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praxi, vyskúšať niečo nové, neznáme a nepreverené. Vedela som, že to nebude ľahké,
napriek tomu som sa rozhodla, že túto výzvu prijmem. Začiatky neboli jednoduché,
za pochodu sme sa učili ako pracovať s nadanými deťmi, čo potrebujú, aké formy
a metódy práce sú pre ne vhodné, ale i nežiaduce. Dnes však môžem s istotou
povedať, že svoje rozhodnutie spred dvanástich rokov neľutujem a práca s intelektovo
nadanými deťmi mi priniesla veľa nových príležitostí a skúseností.“
Mgr. Danica Rimská, učiteľka matematiky a geografie: „Hneď v prvej triede IND
na II. stupni som vyučovala matematiku a geografiu. Čo ma najviac oslovilo bol menej dominantný prístup učiteľa, viac diskusie a predovšetkým priateľská a neformálna atmosféra v triede. Keďže nadanie u detí je rôzne, moja príprava na vyučovanie
bola náročnejšia. Odmenou mi však bola ochota zo strany žiakov riešiť úlohy nové,
rozmanité a najmä ich angažovanosť, tvorivosť a kreativita. Dnes s odstupom času
môžem povedať, že vďaka týmto triedam sa do školy každý deň teším.“
Július Okály, bývalý žiak triedy IND, dnes študent gymnázia: „Ako absolvent
nedám na triedy pre intelektovo nadané deti dopustiť a som presvedčený, že je to
veľmi dobrý koncept vzdelávania. Najmä na prvom stupni bol rozdiel medzi našimi
triedami a tými klasickými evidentný. Práve tento náskok, za ktorý vďačíme najmä našim pánom učiteľom a vtedajšiemu vedeniu školy, nám pomohol a ešte stále
pomáha dosahovať excelentné výsledky. Je nespochybniteľné, že triedy pre intelektovo nadané deti sú pre nadpriemerných žiakov tou najlepšou voľbou. Hoci som už
gymnazista, s radosťou by som sa do nich vrátil.“
Popri klasických triedach sa na škole v školskom roku 1999-2000 vytvorili aj triedy
pre žiakov s poruchami učenia a správania. Význam týchto tried spočíval najmä
v individuálnom prístupe špeciálnych pedagógov k problémom týchto žiakov, ktorí ich učili rozvíjať svoj potenciál a naučili ich pracovať na sebe s využitím špeciálnych pomôcok, ktoré im uľahčovali ich prácu. Počet žiakov s takýmito problémami však umožňoval vytvárať takéto triedy len nepravidelne.
Jazykový boom neobišiel ani našu školu. Jazykové triedy vznikli v školskom roku
2002-2003, najskôr pre žiakov 3. a 4. ročníkov. Postupne prešli aj na druhý stupeň,
kde existovali do roku 2010. Žiaci v nich mali možnosť rozšíriť svoje znalosti v anglickom a nemeckom jazyku.

Mimoškolské aktivity, súťaže, krúžky, akcie školy...
Žiaci našej školy pod vedením svojich učiteľov sa pravidelne zapájajú do rôznych
súťaží. Pripravujú sa najprv v školských kolách, úspešní postupujú do obvodných,
okresných a krajských kôl. Najväčším úspechom pre školu je úspech v celoslovenskom kole. Naši žiaci dlhodobo úspešne reprezentujú školu, o čom svedčia ich výrazné výsledky aj v rámci mesta, ktoré sa každoročne premietajú do ich oceňovania
pri príležitosti Dňa študentstva, kde tvoria žiaci našej školy najpočetnejšiu skupinu.
Spomenieme niektoré súťaže, ktoré sa pravidelne opakovali od vzniku školy. Dnes
sa už niektoré neorganizujú alebo zmenili iba svoj názov, ale náplň a zámer ostal.
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Predmetové olympiády: Matematická olympiáda (patrí medzi najstaršie súťaže
na škole), Pytagoriáda, Programovanie, Internetová olympiáda iBOBOR, Logická
olympiáda, Expert, Fyzikálna olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Geografická olympiáda, Dejepisná olympiáda.
Jazykové a literárne súťaže: V slovenskom jazyku sú to predovšetkým súťaže
Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Šaliansky Maťko, v cudzom jazyku sa žiaci zapájajú do olympiád v cudzích jazykoch, Shakespeare´s Memorial, ArsPoetica
(v minulosti Puškinov pamätník), súťaže Karpatsko-nemeckého spolku...
Výtvarné súťaže: Každoročne sú vyhlasované rôzne výtvarné súťaže pre žiakov
1. - 9. ročníkov, do ktorých sa zapájajú naši žiaci. Spomenieme iba niektoré, ktoré
sa pravidelne opakovali: EKOvýkres, Vesmír očami detí, Kalokagatia, Výtvarný
Trenčín, Kalendár mesta Spišská Nová Ves, ... Práce našich úspešných talentovaných výtvarníkov sú vystavované i v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Hudobno-spevácke súťaže: V minulosti fungovali Melódie priateľstva (súťaž
v speve v ruskom jazyku), Spievanky, spievanky alebo Spievaj, že si spievaj, dnes
Slávik Slovenska (v speve ľudovej piesne), súťaže v speve detskej tanečnej piesne:
Červená ruža, Zorničkin slávik, KožuchStar. Žiaci 1. stupňa a ŠKD sa zapájali do
súťaže Miss bábika aj do speváckej súťaže Karaoke show, ktorú pre nich organizovali Mgr. Katarína Meliorisová a Mgr. Andrea Kožíková v spolupráci s vychovávateľkami školského klubu detí.
Okrem súťaží majú naši žiaci možnosť prejaviť svoj talent aj na rôznych vystúpeniach, programoch, v dramatických číslach. Pod vedením vyučujúcich učiteliek
predovšetkým 1. stupňa a ŠKD pripravujú programy ku Dňu matiek, na Vianočnú
besiedku, v Mesiaci úcty k starším vystupujú v Domove dôchodcov, pripravujú
i program ku Dňu učiteľov, slávnostným oslavám školy, ...

Spevácky zbor, hudobno-dramatická skupina
Na škole mal spevácky zbor dlhoročnú tradíciu. Prvou dirigentkou a zakladateľkou bola Mgr. Emília Kovalčíková (od roku 1973). Speváci so svojimi piesňami
vystupovali pri rôznych príležitostiach a v patronátnych závodoch (Nový domov,
Rušňové depo, Východoslovenské pekárne a cukrárne, Tatrasvit, ...). Neskôr v roku
1983 štafetu prebrala Mgr. Anna Prachová, ktorá obohatila repertoár o modernú
detskú tanečnú pieseň, doprevádzanú hudobnými nástrojmi. Zvolili si názov - spevácky zbor Radosť. Zbor pravidelne vystupoval pri májových oslavách, oslavách
Dna učiteľov, Dňa baníkov, v Domove dôchodcov, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ...Pravidelne sa zúčastňoval prehliadok speváckych zborov. Jeho členky (našli sa aj členovia) boli aj dnes známe osobnosti, tváre z televíznej obrazovky,
budúce učiteľky, lekárky, ... ktorých uchvátil spev.
V roku 2005 nastúpil do školy hudobník, primáš folklórnej skupiny Čačina,
Mgr. Martin Sliva. Pokračoval v speváckych tradíciách školy. Spoločne s učiteľkami 1. stupňa, najmä však Mgr. Katarínou Meliorisovou, Mgr. Andreou
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Kožíkovou a Mgr. Máriou Žukovskou pripravovali programy so žiakmi k Vianočnej besiedke, organizovali súťaž v speve modernej populárnej hudby KožuchStar,
Karaokeshow, oslávili Deň matiek peknými hudobnými číslami, pripravovali hudobné čísla k oslavám školy či mesta, ... K hudobným číslam sa pridali aj tanečné skupiny. V minulosti pod vedením Mgr. Valérie Meckovej, Mgr. Kataríny Hybenovej,
Mgr. Beáty Zacherovej a Mgr. Marty Petríkovej (viedla tanečnú skupinu Rómka).
V súčasnosti s veľkým zanietením pripravuje tanečné a spevácke čísla Mgr. Andrea
Kožíková.

Vystúpenia speváckeho zboru Radosť, diriguje
Mgr. Anna Prachová - 1984

Vystúpenie speváckej skupiny po vedením
Mgr. Martina Slivu (2000)

Vystúpenie žiakov na Vianočnej besiedke pod vedením
Mgr. Andrey Kožíkovej

Spomienky bývalých žiakov
Katarína Cvancigerová, rod. Hamráková: „Moja najkrajšia spomienka na školu
sa spája so speváckym zborom RADOSŤ. Veľmi dobre si pamätám, ako som prosila
p. učiteľku Prachovú, aby ma zobrala do zboru už na prvom stupni, keďže do zboru
mohli chodiť len žiaci druhého stupňa. Prijala ma a ja som sa stala členkou zboru,
na ktorý nikdy nezabudnem, zažila som tam veľa pekného
aj humorného. Krásne boli prvomájové vystúpenia v MadarasParku. Spievanie v speváckom zbore RADOSŤ ovplyvnilo môj život a kariéru. Bola som sólistkou v Divadle Jonáša
Záborského, spievala som v rockovej kapele Čo koho do toho.
Za to ďakujem zo srdca p. učiteľke Anne Prachovej, že lásku
k spevu preniesla aj do môjho srdca, za vynikajúce spevácke
skúsenosti a spoločne prežité roky, za jej priateľský prístup.“
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ŠPORT NA ŠKOLE
Športovo nadaní žiaci našej školy majú veľa možností ako zúročiť svoje schopnosti v mnohých športových súťažiach a aktivitách. Od roku 1964, kedy vznikla
naša škola, telesnú výchovu vyučovalo viacero učiteľov, ale len niektorí po sebe
zanechali hlbokú brázdu a množstvo talentov, ktoré objavili. Práve oni sa venovali
svojim zverencom s láskou, nehľadiac na čas strávený v škole, mimo školy, na súťažiach, športových akciách. Rozvíjali talent v rôznych druhoch športových disciplín:
v atletike, kolektívnych hrách, ...
Medzi zanietených športovcov na škole patril telocvikár Mgr.
Štefan Rusnák. Na školu nastúpil v školskom roku 1972 a pôsobil
na nej do roku 1990. Po príchode na školu ešte neboli dobudované športoviská, tak za pomoci kolegov, rodičov a žiakov dokončil športový areál, ktorý bol slávnostne otvorený v roku 1974.
Vychoval množstvo talentov v rôznych športových disciplínach.
Venoval sa príprave žiakov na športové súťaže, čoho výsledkom
boli výrazné úspechy našich žiakov v okresných aj krajských kolách. Svoje pedagogické skúsenosti prenášal aj na svojich kolegov
- telocvikárov.
Spomienky na Mgr. Štefana Rusnáka od jeho bývalých žiakov:
Mgr. Matúš Konarský (Majster Slovenska v džude): „V období, keď som navštevoval základnú školu na druhom stupni, som veľa športoval. Pekné spomienky mám na
učiteľa telesnej výchovy pána Rusnáka, ktorý bol zanieteným športovcom a venoval
nám veľa zo svojho voľného času.“
František Ogurčák (reprezentant Slovenska vo volejbale): „Na Základnú školu
Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi, ktorú som navštevoval a reprezentoval, mám
príjemné spomienky. Z mojich úspechov sa tešil najmä vtedajší učiteľ telesnej výchovy Mgr. Štefan Rusnák“.
Ing. Jozef Gonda (predseda Basketbalového klubu Sp. Nová Ves): „Osobitnú
pozornosť sme venovali telesnej výchove, kde nám p. učiteľ Štefan Rusnák ukázal
základy športových hier, doviedol nás až na spartakiádu na Strahov do Prahy.
Spomínam si najmä na víťazstvo vo finále okresných športových hier v basketbale.
Celý rok sme prehrávali s naším najväčším rivalom zo ZŠ Lipová ul. Vo finále najdôležitejšieho turnaja sme však zvíťazili! V očiach skúseného pedagóga sme videli
dojatie a slzy a na takéto chvíle sa ani po 40 rokoch nezabúda.“
Pokračovateľkou zanietenej práce Mgr. Štefana Rusnáka sa stala najmä Mgr. Eva
Murgáčová, ktorá svoje úsilie zameriava predovšetkým na myšlienky olympionizmu a spoločné rytmicko-tanečné vystúpenia dievčat.
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Zo športových aktivít, ktoré sa na našej škole dlhodobo rozvíjali, možno spomenúť
napríklad:

Spartakiáda
Spartakiáda bolo hromadné a verejné telovýchovné vystúpenie. Z oficiálnych zdrojov vieme, že žiaci našej školy boli prvýkrát zapojená do československej spartakiády v roku 1975 (bola to v poradí 5. československá spartakiáda). Do nácviku sa
zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa. Nacvičovali vtedy skladby pod názvom: Malí stavbári,
Lietajúce taniere, ...). Žiaci sa so svojimi skladbami predstavovali na okresných aj
krajských prehliadkach aj v ďalších rokoch 1980, 1985 a 1990, kedy sa žiaci - dievčatá so svojou skladbou prebojovali na spartakiádu do Prahy.

Logo spartakiády

Naši žiaci cvičiaci spartakiádu v roku 1980

Veľkú účasť a obľúbenosť mala turistická akcia datovaná od roku 1976 do roku
1989 - Hviezdicový prechod roklinami Slovenského raja. Od svojho začiatku ju
organizoval Mgr. Peter Pavuk v spolupráci s učiteľmi aj rodičmi školy. Táto tradícia sa zachovala aj po jeho odchode do funkcie riaditeľa na ZŠ Lipová v Spišskej
Novej Vsi. Podobný charakter mala aj akcia Povstalecká vatra (od roku 1979),
ktorá viedla po stopách SNP.

Prechod Slovenským rajom (1980)

Účasť na Povstaleckej vatre v roku 1984
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Športové popoludnie pri príležitosti MDD, Kalokagatia
1. jún - Medzinárodný deň detí žiaci našej školy každoročne oslávili športovými
aktivitami, kreslením na asfalte, turistickými akciami, zberom liečivých rastlín
a pod... Tieto aktivity boli zaznamenané na našej škole od jej vzniku. Výraznou
mierou sa na nich podieľal učiteľ telesnej výchovy Mgr. Štefan Rusnák a samozrejme aj ostatní učitelia školy. Po odchode Mgr. Štefana Rusnáka prevzala štafetu
Mgr. Eva Murgáčová, ktorá pokračovala v tejto tradícii a priniesla aj niečo nové.
V roku 1993 začala s organizovaním školskej Kalokagatie (olympiády) pre žiakov
2. stupňa. Stala sa celoročným vyvrcholením športových aktivít všetkých žiakov
školy v rôznych športových disciplínach. Po 10 rokoch sa k tejto aktivite pridali aj
žiaci 1. stupňa. Organizuje ju Mgr. Viera Muchová opäť v spolupráci s vyučujúci
1. stupňa. Žiaci sú na záver ocenení darmi z finančných prostriedkov rodičovského
združenia.

Športové popoludnie pri príležitosti MDD, 1978

Slávnostné otvorenie Kalokagatie, 2007

GymFit
V roku 2000 sme začali organizovať podujatie pre žiakov 1. stupňa a pre deti materských škôl, kde sa hravou formou oboznamujú s gymnastikou a myšlienkami
olympizmu. Organizátorkou je Mgr. Eva Murgáčová.

Olympizmus
V rámci športových krúžkov sa žiaci školy oboznamujú s myšlienkami olympizmu a fair play. V rámci tejto aktivity (od roku 1998) žiaci pripravujú rôzne akcie k olympijským hrám (literárne, výtvarné, ...). Výborné výsledky pod vedením
vyučujúcej Mgr. Evy Murgáčovej, ktoré dosiahli naši žiaci, boli ocenené SOV
v Bratislave účasťou žiakov v niekoľkých medzinárodných olympijských táboroch.
Získali aj cenu prezidenta SOV Vladimíra Černušáka (2013).

GymFit pre žiakov 1. stupňa
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Účastníci medzinárodného olympijského tábora, 2014

PROJEKTY ŠKOLY
Materiálno-technické vybavenie školy zväčša súvisí s finančnými prostriedkami,
ktorých často škola nemá dostatok. Ministerstvo školstva SR počnúc rokom 2002
vyhlasovalo rôzne granty, ktorými sa snažilo školy finančne dotovať. Aj naša škola
sa zapájala do rôznych projektov, a tak sa nám podarilo školu postupne vybaviť najmodernejšími didaktickými pomôckami a digitálnou technikou, čím sme žiakom
zabezpečili kvalitnú výučbu. Spomenieme niektoré väčšie projekty, ktoré boli úspešné a získali pre školu nemalé finančné prostriedky, ktoré sme využili na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy: Infovek 2002, Otvorená škola 2003 a
2005, Projekt informatizácie regionálneho školstva 2004-2005, Digitálne Štúrovstvo
2005 a 2006, Orange 2005, Otvorená škola pre šport 2007, 2008, 2009, VÚB 2009,
Európa 2 2014, Projekt Školskej knižnice (2007), Umenie nás spája (2011, 2012). Autormi týchto projektov boli: Mgr. Anna Prachová, PaedDr. Viera Guothová, Mgr.
Ľubomír Jakubov, Mgr. Eva Murgáčová, PaedDr. Katarína Burdigová Mgr. Martin
Sliva, Mgr. Katarína Dovčíková. Pravidelnými získanými oceneniami za projekty
Cena Embraco za ekológiu (v rokoch 2009 – 2014) sme získali finančné prostriedky,
ktoré sme využili na environmentálne účely (autorkami projektov sú Mgr. Daniela
Dingová a PaedDr. Ria Centková-Frankovičová). Škola sa zapojila aj do spoločného
projektu všetkých mestských škôl 7DEM s,r,o. Veľký význam pre súčasnú podobu
školy mali dva projekty z prostriedkov EÚ zamerané na celkovú rekonštrukciu
školy (autorka projektu PaedDr. Viera Guothová), rsp. na materiálno-technické, didaktické a multimediálne vybavenie školy (autormi projektu PhDr. Bohuslav Vaľko
a Mgr. Jozef Bakó).

Škola po rekonštrukcii - 2011

Trieda vybavená didaktickou technikou
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Projekt Zelená škola
Typickým rysom našej dnešnej ZŠ je environmentálna výchova našich žiakov uskutočňovaná prostredníctvom projektu Zelená škola. Do
projektu sme sa zapojili v roku 2004. Koordinátorom bola od svojho začiatku Mgr. Rozália
Wencelová v spolupráci s ostatnými učiteľmi.
Cieľom projektu je viesť žiakov k ochrane a láske k prírode, k šetrenie elektrickou energiou,
vodou,... Žiaci školy triedia odpad, vysádzajú
stromčeky, čistia lesy, vodné toky,... V rámci tohto projektu sa na škole pravidelne organizujú akcie ako: Deň Zeme, Vianočná burza, Otváranie studničiek, Deň otvorených dverí
Zelenej školy, Deň vody, Sadenie stromčekov, Mladí reportéri pre životné prostredie,...Najväčším úspechom Zelenej školy je 1. miesto v rámci celého Slovenska.
Po roku 2007 prevzala prácu koordinátorky Zelenej školy Mgr. Daniela Dingová
a po nej PaedDr. Ria Centková-Frankovičová v spolupráci s Ing. Monikou Marcinovou, ktoré pokračujú v aktivitách projektu.
Projekt Zdravá škola existuje od roku 1996 (koordinátorky projektu: Mgr. Gabriela
Repelová, Mgr. Ingrid Hrebenárová, Mgr. Lívia Darvašiová). V súčasnosti je koordinátorkou Kamila Okályová. Cieľom projektu je umožniť žiakom získať také
poznatky, aby si vytvorili správny vzťah k vlastnému zdraviu, aby sa chránili pred
akoukoľvek chorobou, narkomániou, nákazlivými chorobami, aby vedeli svoje
zdravie ovplyvniť správnou životosprávou, športom a celkovým spôsobom života.
Akcie Zdravej školy sú: Deň ovocia, Deň bez sladkostí, Detský čin roka, ...

Školský časopis OKO
Prvé číslo časopisu vyšlo v školskom roku 2000/2001.
Do časopisu prispievajú samotní žiaci – členovia redakčnej rady. Vychádza 3-krát ročne a mapuje aktivity celej
školy i život žiakov. Grafickú stránku zabezpečujú žiaci
grafického krúžku, ktorí sa starajú aj o tlač, väzbu a jeho
distribúciu. Zodpovední za časopis boli: Mgr. Magdaléna
Šišková (2000 – 2014), Mgr. Anna Prachová od roku 2004,
Mgr. Tatiana Tekáčová, Mgr. Ivana Brajerová (obidve od
roku 2014). Časopis počas svojej existencie zaznamenal
popredné umiestnenia v rámci celoštátnej súťaže ProSlavis či Kalokagatie.

26

OSOBNOSTI ŠKOLY
Mnohí žiaci, ktorí strávili svoje študentské časy na našej škole, dosiahli vo svojom
živote úspechy na Slovensku, ale aj v cudzine. Niektorých sme oslovili, aby si zaspomínali na školu, na spolužiakov, učiteľov, na zaujímavé a humorné chvíle, ktoré
v škole zažili. Napísali o svojom doterajšom živote, ako dosiahli svoj úspech, ako
sa im darí, aby škole pri príležitosti jej výročia poslali odkaz. Nech sa páči, toto sú
ich spomienky:
Prof. Dr. Jaroslav Fabián
Jaroslav Fabián patrí k najúspešnejším slovenským fyzikom.
Je svetovo uznávaným odborníkom, priekopníkom vedného odvetvia – spintroniky. Je absolventom našej školy a po jej ukončení pokračoval na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Po úspešnom absolvovaní štúdia pôsobil na univerzite ako ašpirant, no po získaní Fulbright Fellowship (najprestížnejšie vedecké štipendium) v roku 1993 odišiel do New Yorku. Prednášal na viacerých popredných amerických i nemeckých univerzitách. Od roku 2004 pôsobí ako univerzitný
profesor v Regensburgu.
„Základnú školu Ing. O. Kožucha som navštevoval v rokoch
1973-1981 od prvej triedy až po
ôsmu. Mám na tie roky krásne spomienky. Učitelia sa nám
mimoriadne venovali, boli to
výrazne osobnosti, ktoré svojim
príkladom prispievali k formovaniu morálnych profilov žiakov, za čo som im mimoriadV triednom kolektíve (tretí sprava v treťom rade)
ne vďačný. Môj triedny učiteľ
v 6.-8. triede, pán učiteľ Peter Pavuk, ktorý nás učil matematiku, nám zasa zdôrazňoval logické myslenie a presné vyjadrovanie, veci ktoré sú základom môjho súčasného povolania fyzika. Pán učiteľ Pavuk zanietene viedol aj turistický oddiel,
ktorého som bol členom, a vďaka ktorému som spoznal krásy Slovenského raja. Pri
príležitosti 50. výročia založenia školy sa chcem všetkým mojim učiteľom úprimne poďakovať za ich náročnú prácu, profesionalitu, osobné nasadenie, inšpiráciu
a ľudský prístup. Aj za to, že vytvárali prostredie, kde sme mohli rozvíjať svoj talent,
záujmy či zručnosti. Že nás rešpektovali a podporovali nás. Škole želám veľa dobrých
a zvedavých žiakov, radosť a potešenie z práce, aby sa všetci žiaci, učitelia aj ostatní
pracovníci v nej dobre cítili. Srdečná vďaka.“
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MUDr. Patrícia Frimmelová
Na Základnú školu Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi
nastúpila v roku 1983, bola prijatá do 5. triedy s rozšíreným
vyučovaním matematiky a prírodovedných premetov. Pokračovala na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a po maturite si
vybrala štúdium na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe, ktorú v roku 1997 úspešne ukončila. Po ukončení
štúdia pracovala na Neurologickom oddelení NsP v Levoči. Od roku 2007 pracuje na Neurologickom oddelení NsP
Spišská Nová Ves ako lekárka. Venuje sa najmä pacientom
s diagnózou epilepsie, má skúsenosti s realizáciou klinických štúdií. Má atestáciu
1. a 2. stupňa v odbore neurológia. Je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti.
„Škole do ďalšej 50-tky prajem veľa, veľa úspešných žiakov, ktorí nájdu primerané
uplatnenie v živote. Učiteľom veľa entuziazmu, trpezlivosti so svojimi zverencami
a určite lepšie postavenie v našej spoločnosti.“
Mgr. Peter Hrušovský
Po ukončení Základnej školy na Ulici Ing. O. Kožucha
v Spišskej Novej Vsi (navštevoval triedu s rozšíreným
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov)
pokračoval na gymnáziu v rodnom meste. Po maturite
jeho kroky smerujú do zahraničia, vyštudoval informatiku na Karlovej univerzite v Prahe. Teraz pracuje v Československej obchodnej banke v Prahe. Momentálne je
aj prezidentom anglicky hovoriaceho klubu Bohemian
Toastmasters.
„Dávanie vecí do vzájomných súvislostí dávajúcich zmysel je vlastne niečo, čo som sa
začal učiť už na základnej škole“, ako nám Peter napísal. „Áno, práve na tej, ktorá
teraz oslavuje 50. výročie založenia. Na Základnú školu Ing. Kožucha spomínam
vždy rád. Spomienky na konkrétne situácie, predmety, mená už za tých 20 rokov
vybledli. Veľmi dobrý pocit užitočnosti ostáva. Som si istý, že z tejto školy vyjde ešte
plno ľudí, ktorí si budú môcť povedať, rovnako ako ja, som úspešný :-)“
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doc. RNDr. Jarmila Kmeťová-Rakytová, PhD.,
Medzi výrazné osobnosti, ktoré vyrástli na našej základnej
škole, patrí dekanka na Fakulte prírodných vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Základnú školu Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi navštevovala v rokoch 1981 až 1989,
po jej ukončení pokračovala na Gymnáziu v Spišskej Novej
Vsi. Po maturite študovala na UMB v Banskej Bystrici v odbore chémia - fyzika. Po absolvovaní doktorského štúdia a získaní titulu RNDr. pracovala na UMB ako asistentka na katedre
fyziky. Neskôr ako prodekanka a nakoniec v roku 2015 bola
vymenovaná za dekanku UMB v Banskej Bystrici.
A takto si na základnú školu zaspomínala: „Roky strávené mojím štúdiom
v Základnej škole Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi zanechali vo mne hlboké vnemy,
ku ktorým sa vraciam dnes vo svojich spomienkach, poukazujem na ne pri výchove a vzdelávaní mojej dcéry či ich dokonca využívam vo svojej profesijnej kariére.
Na učiteľov, ktorí mi dali základy pre môj ďalší osobnostný rozvoj, spomínam s úctou
a radosťou. Pýšili sa vysokou kvalitnou odbornosťou, didaktickými kompetenciami,
ale spomínam na nich aj ako na osoby, ktoré ma naučili pracovať v kolektíve, byť
flexibilný či empatický, získať základy pre manažérske zručnosti. Okrem iného aj
môjmu štúdiu na tejto základnej škole vďačím za to, kde som sa dnes dopracovala.
Prajem Základnej škole Ing. Kožucha, aby naďalej napredovala tak, ako to začala.
Prajem jej šikovných a nadchnutých učiteľov pre svoje povolanie a dobrých žiakov,
ktorí budú ozdobou pre túto školu.“
Mgr. Ján Kokorák, PhD.
Ján Kokorák bol žiakom našej školy. Navštevoval triedu
s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných
predmetov. Po maturite študoval históriu na Trnavskej
univerzite. Neskôr si urobil doktorát na Katolíckej univerzite Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy sa zamestnal v Slovensko-nemeckej
obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave, kde má na
starosti agendu odborného vzdelávania.
Čo odkazuje svojim učiteľom a žiakom školy k ich výročiu? „Školstvo by nemalo podporovať priemernosť, ale vychovávať vynikajúcich žiakov a študentov. Toto
presvedčenie zahrňuje dôležitý psychologický predpoklad, že vzdelanie je možné dosiahnuť len za cenu usilovnosti a odriekania. Základnej škole Ing. Kožucha k jej
50. výročiu prajem, aby mladým ľuďom vštepovala tieto cnosti.“
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Mgr. Rado Mróz
Počas školských rokov strávených na našej základnej
škole patril medzi veľmi úspešných žiakov v matematike. V roku 1982 sa prebojoval medzi 20 najúspešnejších
žiakov na Slovensku a v celoštátnom kole Pytagoriády
obsadil 4. miesto. Študoval na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ v Košiciach v odbore matematika a teoretická kybernetika. V roku 1999 sa odsťahoval spolu s rodinou do
Kanady. Pracoval pre firmu Schlumberger, ktorá je popredným svetovým dodávateľom v oblasti technológií,
integrovaného riadenia projektov a informačných riešení pre zákazníkov, ktorí
pracujú v ropnom a plynárenskom priemysle po celom svete. Firma zamestnáva
viac ako 120 000 ľudí približne v 85 krajinách. Mnohé z nich Rado navštívil v rámci
svojich pracovných povinností.
„Škole prajem ďalších 50 úspešných rokov, mnoho tvorivých a úspešných žiakov,
dobrých a obetavých učiteľov“.
Doc. RNDr. Tomáš Roch, PhD.
Na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi navštevoval triedu s rozšíreným vyučovacím matematiky a prírodovedných predmetov. Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu matematiky, fyziky a informatiky. Po jej úspešnom
ukončení odišiel do zahraničia, na Brock University do Kanady.
Počas ďalších štyroch rokov si urobil doktorandské štúdium na
Johannes Kepler Universität v Rakúsku. Ďalšie štyri roky pôsobil
na Technickej Univerzite vo Viedni. Po skúsenostiach v zahraničných špičkových laboratóriách sa vrátil na Slovensko. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník - fyzik na Univerzite Komenského na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky na Katedre experimentálnej fyziky v Oddelení tuhých látok.
Čo odkazuje žiakom svojej bývalej školy? „Rozvíjajte svoje talenty a dôverujte
svojim učiteľom. Možno sa vám bude zdať učivo náročné, alebo niekedy zbytočné.
Prekonávaním prekážok ako športovci na tréningoch, získavate pevnú vôľu a charakterové vlastnosti, ktoré vám pomôžu vo vašom ďalšom uplatnení. Nebojte sa
a nehanbite si dávať vysoké a vznešené ciele.“
Prof. Ing. arch. Ján Štempel
Je absolventom Základnej školy na Ulici Ing. O. Kožucha
v Spišskej Novej. Vyštudoval Fakultu architektúry Technickej
univerzity v Budapešti. Podieľal sa na projektoch mnohých
novostavieb a rekonštrukcií doma i v zahraničí. V súčasnosti
pracuje vo vlastnej architektonickej kancelárii Stempel&Tesar
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a vyučuje na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe. V roku 2014 bol vymenovaný za docenta ČVUT pre odbor architektúra. V roku 2014 bol na návrh Vedeckej rady Českého vysokého učenia technického v Prahe vymenovaný za profesora
pre odbor architektúra. Počas svoje kariéry realizoval mnohé významné stavby
v Čechách a v zahraničí. Je autorom mnohých publikácií o architektúre. Bol spoluautor mnohých významných stavieb v Čechách aj v zahraničí (napríklad EXPO´92
- výstavný pavilón Sevilla v Španielsku).
„Hoci žijem v Čechách, veľmi rád sa vraciam domov – na
Slovensko. Na svoju základnú školu spomínam veľmi rád,
najmä na svojich učiteľov a spolužiakov. Škole k jej výročiu
odkazujem najmä veľa tvorivých, kreatívnych a schopných
žiakov, ktorým sa v živote bude dariť a urobia svojim učiteľom radosť z ich vynaloženej práce.“
Ján Štempel s rodinou

Doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
Pavol Valko navštevoval Základnú školu Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi
v 8. a 9. ročníku a má na ňu nezabudnuteľné zážitky. Pôsobil na University of
Oxford v UK, University of Lisbon v Portugalsku aj v Holandskom ústave pre
vesmírny výskum v Utrechte. Venuje sa fyzike elementárnych častíc, fyzike
nízkych teplôt (supravodivosti) a otázkam gravitačnej interakcie. V súčasnosti
pôsobí na Katedre fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Aké sú jeho spomienky na školu? „Z učiteľov si spomínam
na pani učiteľku Hecovú, ktorá mala s nami chémiu a naučila ma jej základy. Matematiku nás učila pani učiteľka
Gaalová. A aj keď sme (donekonečna) opakovali postup pri
konštrukčných úlohách z geometrie, dnes však viem, že dril
je potrebný nielen v hudbe, ale v každej poriadnej ľudskej
činnosti. Odtiaľto sa odvíja moje súčasné učiteľské krédo:
Dobrý učiteľ nie je ten, ktorého žiaci majú radi a kamarátia sa a ním. Dobrý učiteľ je ten, na ktorého žiaci počas školy nadávajú a hromžia, ako veľa od nich vyžaduje, ale keď ho o desať rokov stretnú, tak ho pozdravia.
Mohol by som pokračovať cez ďalších pánov učiteľov, spomenúť pána učiteľa Pavuka, ktorý ma priviedol k aktívnemu športu, ale aby som na niekoho nechtiac nezabudol, uzavriem to konštatovaním, že rád spomínam na (skoro) všetkých vtedajších
učiteľov VI. ZDŠ. Humorné príhody si veľmi nepamätám, aj keď sme sa na mate-matickom krúžku s Jožom Gondom (mestským poslancom) pichali kružidlami,...
Ak by som si mal zvoliť odkaz pre školu, tak by znel: Škola, to sú ľudia, ich vedomosti, ich postoje, ich morálka a nie múry, čo vôkol nich stoja.“

31

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
Základnú školu na Ulici Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi
navštevoval v rokoch 1983-1991, po nej pokračoval na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Po maturite v roku 1995 vstúpil
do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule a vyštudoval katolícku teológiu. Od septembra
2004 do júna 2008 žil v Ríme. Jeho domovom bolo Pápežské
slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. V októbri 2006 získal licenciát na Pápežskej univerzite sv. Gregora. Pokračoval doktorátom z katolíckej
teológie. Od roku 2007 pôsobil ako odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku
2009 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku úspešne obhájil
doktorandskú dizertačnú prácu. Od 1. augusta 2009 je výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, pôsobí ako odborný asistent na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.
„Keď sa v mysli vraciam do detských čias, sprítomňujem si tváre spolužiakov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa počas ôsmich rokov navždy zapísali do môjho života.
Dá sa vôbec zabudnúť na pani učiteľku Hovanovú, ktorá ma naučila písať? Je možné
nespomínať na pani Bajtošovú, ktorá bola pre všetky deti v družine druhou mamou? My, „céčkári“, sme boli partiou, škola vytvorila medzi nami neviditeľné puto.
Dnes mám pocit, že sme sa po tých ôsmich rokoch vlastne ani nerozišli. Len náhodné
stretnutia na ulici prezrádzajú, že starneme. „Svojej“ základnej škole k výročiu založenia zo srdca želám mnoho úspešných, spokojných žiakov. Preto želám tej „svojej“
škole nielen kvalitných matematikárov či jazykárov, ale predovšetkým mnoho pedagógov dobrého a veľkodušného srdca, ktorí sa svojím prístupom k životu navždy
zapíšu do sŕdc svojich žiakov.“

Úspešní športovci, bývalí žiaci našej školy
Tatiana Bodová
Po skončení ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha v Spišskej
Novej Vsi pokračovala na Strednej odbornej škole
poľnohospodárskej a služieb na vidieku v Spišskej
Novej Vsi. Športu sa aktívne venuje 16 rokov, a to
konkrétne shorttracku – rýchlokorčuľovaniu na
krátkej dráhe. Medzi jej najväčšie úspechy patrí
1. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov
v Amsterdame, 8. miesto na Majstrovstvách Európy seniorov vo Švédsku, 15. miesto na Majstrovstvách sveta seniorov v Kanade,
účasť na OH v Soči v roku 2014 a samozrejme i iné, na ktoré je pyšná. Momentálne
pôsobí v USA, vzdeláva sa a v budúcnosti by chcela trénovať deti v jej najobľúbenejšom športe.
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Ako si spomínate na roky strávené na základnej školy? „Na našu ZŠ som chodila
veľmi rada, mala som rada učiteľov, navštevovala som krúžky a najviac sa mi páčil
perfektný telocvik.“
Čo by ste chceli odkázať pracovníkom a žiakom našej školy? „Viem, že na škole
pôsobí veľa vzdelávacích a športových krúžkov. Myslím, že celý učiteľský zbor pracuje
stopercentne vo všetkých smeroch, takže nemám čo dodať. A žiakom by som chcela
poradiť, aby snívali a išli cieľavedomo za svojím snom. Ja osobne som snívala už na
ZŠ o účasti na OH. Za pomoci rodičov, trénerov a iných som to svojou prácou nakoniec dokázala.“
Mgr. Matúš Konarský
Matúš navštevoval na Základnej škole na Ulici Ing. O. Kožucha
v Spišskej Novej Vsi triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky
a prírodovedných predmetov, školu reprezentoval predovšetkým
v športe. Učarovalo mu džudo. V roku 2005 ukončil FTVŠ UK
v Bratislave a nastúpil k polícii, kde pôsobí dodnes. Žije a pracuje
v Bratislave. Už počas štúdia s kamarátmi rozbehli mládežnícke
džudo v klube Slávia STU BA a v súčasnosti sú najväčším klubom na Slovensku
s cca 300 členmi. Matúš trénuje deti vo veku 6 až 10 rokov. Z jeho športových úspechov spomenieme:
• Majster Slovenska v rokoch 1999, 2000, 2002, 2004,
• Svetový pohár Budapešť 2005 - 7. miesto, 2011 v Paríži - 5. miesto,
• Majstrovstvá Európy policajtov Moskva 2007 - 3. miesto.
Ako spomína Matúš na svoje začiatky na základnej škole?
„Na základnú školu si spomínam iba v dobrom, myslím, že to bola najlepšia škola v meste. Boli tam dobrí učitelia, čo učili našu triedu. Učitelia sa nám naozaj
venovali a snažili sa nás veľa naučiť. Veľkú robotu zohrala triedna učiteľka pani
Danica Rimská. V tom čase som už veľa športoval (bol som viacnásobný majster
Slovenska žiakov), tak aj v škole som inklinoval viac k telesnej výchove a voľnočasovým aktivitám – reprezentoval som školu vo futbale, volejbale, atletike, cezpoľnom
behu. A čo by som chcel škole odkázať? Aby mala šikovného riaditeľa a samozrejme
dobrých učiteľov, ktorí majú učenie radi, lebo vtedy budú mať školu radi aj žiaci.
Ak vie učiteľ žiakov správne motivovať a nájde si cestu k väčšine v triede, tak ho
budú počúvať a učenie pôjde ľahko. ZŠ Ing. O. Kožucha má výbornú históriu a dúfam, že jej to vydrží.“
František Ogurčák
Rodák zo Spišskej Novej Vsi získal majstrovské tituly v troch rôznych krajinách, dvakrát bol vyhlásený za Najlepšieho volejbalistu
roka, hral na dvoch majstrovstvách Európy a Slovensko reprezentoval úspešne aj v mládežníckych kategóriách. Je jedným z najtalentovanejších slovenských volejbalistov v histórii“, píšu o ňom
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slovenské periodiká. Extraligovú premiéru zažil už ako 16-ročný. O jeho služby sa
v tom čase zaujímal špičkový belgický klub Knack Roeselare, kde v roku 2006 nakoniec prestúpil a strávil dva úspešné roky a okúsil aj Ligu majstrov. V roku 2008
ho kúpil taliansky veľkoklub Sisley Treviso. V sezóne 2009/2010 bol na hosťovaní
v Perugii. Na majstrovstvách Európy štartoval dvakrát (2007 a 2009). V súčasnosti
slovenský Volejbalista roka 2006 a 2007 František Ogurčák pôsobí v poľskom klube Indykpol AZS Olsztyn.

SPOMIENKY BÝVALÝCH ŽIAKOV NAŠEJ
ŠKOLY – DNES UČITEĽOV ŠKOLY.
Mgr. Andrea Kožíková, rod. Zimová – učiteľka 1. stupňa
„Základnú školu Ing. O. Kožucha som navštevovala v školskom rokoch 1980 – 1983
(6. – 8. trieda). Mala som to šťastie navštevovať ako žiačka jednu z vynikajúcich
základných škôl v našom meste. Láskavý prístup mojich pedagógov, ich vysoká profesionalita ma podnietili pokračovať v ich práci a stať sa učiteľkou. Po ukončení PF
UPJŠ v Prešove som sa s radosťou vrátila na „svoju“ základnú školu, kde sa začali
moje prvé kroky pedagóga s poznávaním všetkého nového. Pedagogické majstrovstvo mojich starších kolegov je mi vzorom
a motiváciou pri vzdelávaní mojich žiakov. Naša škola je stále mladá, tvorivá,
hoci oslavuje 50 rokov. Verím, že príjemné spomienky na našu školu nezostanú
len mne, ale aj ďalším generáciám.“
Mgr. Renáta Kolárčiková,
rod. Hritzová – učiteľka 1. stupňa
„V septembri 1976 som celá nedočkavá
s aktovkou s mačacími hlavami na chrbte,
prvýkrát prekročila prah našej základnej
školy a na krásnych osem rokov sa stala jej súčasťou. Nikdy by mi nenapadlo,
že rozlúčka v 8. ročníku nebude naozajstnou rozlúčkou, že tou istou školskou bránou budem po rokoch chodievať do práce.
Vážim si, že moji bývalí pedagógovia ma
prijali ako rovnocennú kolegyňu. Denne sa stretávam s mojou obľúbenou pani
vychovávateľkou Veselou. Základy chémie mi vštepovali pani učiteľky Nováčeková
a Ilavská. Vďaka matematikárkam pani Prachovej a Meckovej si dodnes s matematikou „tykám“... Často spomínam na všetkých učiteľov, pre ktorých bola práca naozaj
poslaním a práve v ich šľapajach chcem pokračovať.“
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Mgr. Miriam Dovalová, rod. Pigová – učiteľka 1. stupňa
„Spomínam si, akoby to bolo včera, ako som prvýkrát prekročila prah našej základnej školy. V kalendári sa písal september 1983. Od tohto času ma mamka (svojho
času vychovávateľka v školskom klube v tejto škole) spolu so sestrou odprevádzala
do školy. Vďaka profesionálnemu a fundovanému prístupu učiteľov našej školy som
získala množstvo vedomostí, ktoré ma ovplyvnili vo výbere môjho povolania. Prešlo
len niekoľko rokov a vrátila som sa sem ako učiteľka. Mnohí moji učitelia sú teraz už
kolegami, za všetkých spomeniem Števku Vantrobovú, ktorú poznám od útleho detstva ako rodinnú priateľku, tetu, susedu, neskôr kamarátku a v neposlednom rade
výbornú kolegyňu. Čas nepretržite plynie, a tak ako mňa so sestrou odprevádzala
mamka do školy, tak aj ja prekračujem každé ráno ten istý prah so svojimi dvoma
dcérami. A čo bude o niekoľko rokov? Možno sa to opäť všetko zopakuje...rada sa
nechám prekvapiť“.
Mgr. Zuzana Vojčíková, rod. Polláková – učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu
„Na svoj prvý školský deň ako žiačka ,,KOŽUŠKY“ som sa nesmierne tešila. Nečudo,
mala som dvoch starších súrodencov, tak som chcela vedieť čítať a písať čo najskôr.
Osem rokov ubehlo rýchlo, moji spolužiaci boli skvelí a aj na učiteľov som spomínala
v dobrom. A to som nevedela, že o 10 rokov sa tam vrátim, no s tým rozdielom,
že som si nesadla do lavice, ale za katedru. Moji bývalí učitelia sa stali kolegami
a obavy z prvého vstupu do zborovne sa rýchlo rozplynuli. A teraz? Teraz v zborovni
vítam už aj svojich žiakov... A čo chcem zaželať našej škole? 300 radostných a úspešných dní v školskom roku.“
Mgr. Martin Sliva – učiteľ slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy
„Vyrástol som asi 20 metrov od našej školy, takže som sa zákonite stal jej žiakom v rokoch 1980 až 1988. Vo výbere povolania ma určite ovplyvnili i moji vtedajší učitelia.
Po skončení vysokoškolského štúdia učiteľstva na Univerzite Mateja Bela Banskej
Bystrici som neváhal a moje prvé kroky pri hľadaní zamestnania viedli práve sem.
Vtedajší pán riaditeľ František Bajtoš ma prijal, a tak som sa stal kolegom svojich
bývalých učiteľov – mojich uvádzajúcich učiteliek p. Kočišovej, mimochodom mojej
bývalej slovenčinárky, a p. Prachovej, s ktorou sme boli kamaráti i predtým. Samozrejme si spomínam aj na učiteľov: p. Gbúrovú, Hybenovú, Rakytovú, Wencelovú,
Meckovú, Rimskú, Nováčekovú, Buríka a mnohých iných. Odovzdávali mi cenné
rady a skúsenosti, aby som prekonal prvé prekážky začínajúceho učiteľa.“
Mgr. Monika Marcinová, rod. Frančáková - učiteľka biológie
„Aké boli moje pocity, keď som sa stala študentkou tejto školy? Do matematickej
triedy na ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi v roku 1983 som sa dostala viacmenej dobrovoľne - povinne ako jediná zo ZŠ Lipovej v Spišskej Novej Vsi. Kolektív
sme boli výborný, veď polovica z tejto triedy sme boli spolužiakmi aj na gymnáziu
a dodnes sa stretávame a spomíname. Niekoľko rokov po VŠ som sa na školu vrátila
a moje učiteľky sú teraz moje kolegyne. A poctivo vydretá matika (učila ma pani
učiteľka Prachová) sa mi zišla, keď pomáham dcére s úlohami.“
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Mgr. Tatiana Tekáčová, učiteľka anglického nemeckého jazyka
„Po úspešných prijímacích skúškach som bola prijatá na ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných
predmetov. Aj vďaka pani učiteľkám Anne Prachovej, Magdaléne Šiškovej či Rozálii Wencelovej mám dodnes výborný základ, ktorý mi bol do života daný. Neustále striedanie aktivít, nespočetne množstvo výletov s triednou učiteľkou a príjemne
strávených chvíľ prispeli k tomu, že som sa rozhodla vyštudovať učiteľstvo. Keď som
vysokú školu ukončila, bolo mojím tajným snom vrátiť sa na „miesto činu“. Podarilo
sa, a tak mám tu česť učiť na jednej z najlepších škôl v meste, venovať sa aktivitám
so žiakmi, ktorí chcú a učia sa radi. V neposlednom rade veľkú radosť mi robí práca
v školskom časopise OKO, pri ktorého zrode som bola ako žiačka a teraz ho vediem
sama. Základná škola Ing. O. Kožucha je pre mňa určite mojou srdcovou záležitosťou a navždy ostane.“

AKO SPOMÍNAJÚ NA ROKY
STRÁVENÉ NA ZŠ ING. O. KOŽUCHA
BÝVALÍ ŽIACI, UČITELIA,
DNES VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MESTA.
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
„Mark Twain svojho času povedal: „Nikdy som nedopustil,
aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“ Pravdepodobne
v tomto citáte niečo chýba, malo tam stáť: „Nikdy som nedopustil, aby ZLÁ škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“ Práve
preto sú osudy 550-tich žiakov nášho mesta spojené s výnimočne dobrou školou a kvalitným vzdelaním. Práve to vašim
žiakom zabezpečuje dobrý štart do ďalšieho života. Rovnako,
ako mne svojho času zabezpečila Základná škola Ing. Kožucha začiatok mojej profesionálnej kariéry. Práve tu som sa
učil abecede učiteľa, ktorá je rovnako potrebná, ako prvé prečítané litery prváčika. Dnes si pripomíname polstoročnicu
existencie školy, ktorá vychovala tisíce skvelých Slovákov, poriadnych občanov nášho
štátu. Aj dnes bojuje o popredné priečky medzi najlepšími školami Košického kraja
a je rovnakým zástancom pravdy, akým bol človek, ktorého meno si vzala do vienka.
Nadporučík Ing. Ondrej Kožuch padol 5. septembra 1944 pri obrane mesta, jeho
odkaz si spoločne pripomíname vždy na začiatku školského roka. Práve preto obraňuje Základná škola Ing. Kožucha práva svojho žiaka na kvalitnú výchovu a vzdelávanie, v prvom rade háji záujmy svojich školákov. Dovoľte mi, aby som v tejto
vzácnej chvíli ocenil prácu všetkých pracovníkov jednej z najväčších základných škôl
v okrese. Skláňam sa pred všetkým, čo vytvorili ako tím. Všetci spoločne rozvíjajú
poslanie tvorby – kreujú z našich najmenších Spišiakov vzdelané a samostatné osob36

nosti. V každej z tridsiatich tried tejto základnej školy iskrí vôľa zlepšovať sa a chuť
niečo dokázať. Som rád, že som mohol byť svedkom takejto vlny pozitívnej energie
a budem sa snažiť byť jej súčasťou. Pretože Základná škola Ing. Ondreja Kožucha
je nielen Vašou školou. Je aj mojou školou, je školou nás všetkých! Ešte raz – Všetko
najlepšie!“
Ing. Dana Mrnková, rod. Záhorská, vedúca Oddelenia
školstva Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi
„Na ZŠ Ing. O. Kožucha som strávila niekoľko rokov
ako žiačka. Určite si veľmi dobre pamätám na pani
učiteľku Brežnú, ktorú som ako dieťa veľmi obdivovala a bola pre mňa vzorom. Nikdy na nás nekričala, napriek tomu sme mali pred ňou rešpekt a zároveň
sme ju ako deti mali radi. Bola ako naša druhá mama. V družine to zase bola
p. učiteľka Čepčeková, aj si na mňa dodnes pamätá. Ani sa teda nedivím. Špenát
som neznášala. Buchty na pare s pudingom boli vynikajúce. Určite si ja aj všetci moji
spolužiaci spomíname na p. riaditeľa Slivku. Bol to veľmi skvelý a múdry človek,
ktorý na nás nikdy nezvýšil hlas. Neviem, čím to bolo, lebo fyziku nemal každý rád,
ale my sme ho radi mali a rešpektovali sme ho. S mojou pani triednou učiteľkou
v matematickej triede, p. Nováčekovou, sa občas vídavame a aj zdravíme. Učila ma
matematiku, neskôr učila aj môjho syna, takže sme sa vystriedali dve generácie,
ktože by si nás teda nepamätal. Určite si s našou triedou užila, pretože sme dosť
v tom veku zlostili. Ale musím povedať, že prvé dva ročníky na gymnáziu, čo sa týkalo matematiky, boli pre mňa naozaj ľahké. A hoci dovtedy som si to tak neuvedomovala, že čo mi tá matematická trieda vlastne dala, ani som sa necítila v matematike
nejaká výnimočná, skôr som bola nepozorná a robila som chyby v znamienkach,
tak nasledujúce roky to prinieslo svoje ovocie. A dodnes tvrdím, že mám vďaka základnej škole dobré základy. Ja na túto školu spomínam len v dobrom, preto do tejto
školy chodil aj môj syn. V túto školu som mala dôveru a nesklamala ma. Ani ako
školáčku, ani ako rodiča. Prajem tejto škole množstvo pracovných úspechov. A pedagógom prajem, aby vás práca napĺňala, aby ste boli hrdí na to, že vďaka Vašej práci
množstvo detí dostane do života základy, na ktorých môžu stavať ďalej.“
Mgr. Ivana Tomajková, kancelária primátora mesta
„Školu som navštevovala skutočne veľmi rada a viažu sa mi
na ňu len a len dobré spomienky. Pri prvej myšlienky ma napadnú hodiny slovenského jazyka pod vedením pána učiteľa
Vladimíra Buríka, ktoré patrili medzi moje najobľúbenejšie.
Diktáty som vďaka nemu písala takmer na samé jednotky,
každoročne ma pripravoval na súťaž v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín, kde som získavala ocenenia. Bol mojím
najobľúbenejším učiteľom a výsledky sa dostavili i v profesijnom živote, nakoľko som
zapisovateľkou zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a zápisnice píšem
(ak môžem pochváliť pána učiteľa Buríka) bez gramatickej chybičky. Veľmi rada
spomínam i na moju pani učiteľku Wencelovú, ktorá ma učila chémiu a vďaka nej
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dnes konštatujem, že to bol môj v poradí druhý najobľúbenejší predmet. Ďakujem aj
triednej pani učiteľke Milene Dubiňákovej z prvého stupňa za trpezlivosť pri písaní
prvých čiarok a neskôr na druhom stupni triednej pani učiteľke Eve Murgáčovej,
vďaka nej sa stal zemepis mojím tretím najobľúbenejším predmetom, trpezlivo ma
pripravovala na zemepisné olympiády. Nedá mi nespomenúť úspechy pána riaditeľa
PhDr. Bohuslava Vaľka, pod ktorého vedením škola veľmi intenzívne napreduje.
Škole k jej 50. výročiu založenia želám veľa úspešných, ctižiadostivých, pozorných
žiakov, ktorí sa uplatnia v živote minimálne tak ako ja. Taktiež škole želám veľa
trpezlivých učiteľov a prívetivých, ochotných a empatických rodičov žiakov. Ešte raz
želám škole všetko dobré k jej 50. výročiu založenia, aby spĺňala vysoké nároky vzdelávania. Blahoželám.“
Ing. Jozef Gonda, poslanec mestského úradu
„Do „novej“ ZŠ som nastúpil až v šk. roku 1973/74 do 7. ročníka. Napriek tomu nezabudnem na p. učiteľky a učiteľov,
ktorí sa nám venovali počas školského roku, ale nezabudli na
nás i pri príprave na prijímacie skúšky na strednú školu (matematika – p. M. Galová, O. Grigľak, neskôr p. V. Mecková
a slovenský jazyk p. E. Kovalčíková). Doučovaním sme okrem
iných užitočných vecí získali pocit istoty pred prijímacími
pohovormi a dôveru v to, že práve pedagógovia na našej ZŠ
Kožuchova nás dokážu pripraviť na prijímacie skúšky najlepšie.
Keď mi dorástli deti do školopovinného veku, ani som neváhal, do akej školy by mali
nastúpiť. Hoci to zo začiatku bol boj s úradmi, ale zvíťazil som v ňom a môj prvý
syn Michal nastúpil do ZŠ Kožuchova, neskôr po ňom i dcéra Zuzana a syn Matej.
Verím, že keď dozreje čas, aby sa rozhodli, kde dajú svoje deti do ZŠ, vyberú si správne, vyberú si taktiež našu školu.
ZŠ Kožuchova bola vždy dodávateľom kvalitných basketbalistov do Basketbalového oddielu Lokomotívy Bane, neskôr do Basketbalového klubu Spišská Nová Ves.
Telocvičňa ZŠ bola vždy baštou basketbalu v meste. Verím, že to tak ostane navždy!
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ČO MOŽNO POVEDAŤ NA ZÁVER?
Parafrázujúc osobnosti, ktoré vzišli z našej školy a majú svoje slovo aj v tejto
Pamätnici, budúcnosť školy je v jej žiakoch a učiteľoch. V ich obojstranne
dobrých a fungujúcich vzťahoch, porozumení, úcte, priateľstve. Lebo tradícia, výhodná poloha, kvalitné vybavenie či efektívny lobbing ešte neznamenajú budúcnosť. Je to len perspektíva, ktorá, ak využije svoj potenciál a obohatí ho navyše
o ľudský rozmer učiteľa a žiaka sa môže pretaviť do skvelej budúcnosti, ktorú
prajem našej milovanej Základnej škole na Ulici Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej
Novej Vsi.

P.S.: Pri písaní tejto Pamätnice sme čerpali z dostupných materiálov, osobných rozhovorov bývalých a terajších pedagógov, žiakov, ...ale aj tak v nej možno nájdete
drobné nedostatky, neúplné údaje, za ktoré sa ospravedlňujeme,...
zostavovatelia
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ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV,
KTORÍ PÔSOBILI NA ŠKOLE OD ROKU 1964
p. č. pedagóg
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
40

Jozef Vančo
Pavol Demočko
Alojs Jinda
Vojtech Henzély
Barbora Černíková
Edita Wágnerová
Šarlota Vančová
Lujza Siráňová
Mária Miklušová
Etela Okályová
Elena Benková
Justína Oravcová
Júlia Staňová
Justína Tomaškovičová
Štefánia Martiňaková
Mára Bialončíková
Oľga Gálová
Ján Duľa
Zuzana Schmögneroá
Ľudmila Danielová
Mária Koreňová
Elena Turčanová
Iva Kuchtová
Jozef Slivko
Anna Michalková
Jarmila Hovancová
Jozef Palušák
Mária Műllerová
Milada Solivarská
Kamila Majerčáková
Hilda Tischlerová
Vojtech Hozza

od roku
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1966
1967
1968
1968
1969
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1972

p. č. pedagóg
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Františk Mišenda
Jana Martonová
Darina Hecová
Štefan Jakubec
Mária Penxová
Anna Puklušová
Klára Ruttkayová
Milena Dubiňáková
Alžbeta Petáková
Helena Hovanová
Eva Didňanská
Bernardína Dobošová
Štefan Filip
Mária Jasečková
Mária Galová
Emília Kovalčíková
Gabriela Papcúnová
Oľga Pendráková
Mária Škerlíková
Mária Kekelyová
Štefan Rusnák
Sidónia Jurčíková
Marta Brežná
Žofia Dobšinská
Margita Smreková
Júlia Pazerová
Marta Gbúrová
Ľudmila Gurková
Mária Kleinová
Božena Hrošárová
Katarína Hybenová
Natália Rusnáková

od roku
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973

p. č. pedagóg
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Štefan Michalka
Ondrej Grigľák
Mária Bartenková
Zuzana Tomašíková
Helena Maťašovská
Anna Fabiánová
Jozef Para
Peter Pavuk
Božena Čepčeková
Terézia Valková
Gabriela Stašíková
Elena Kalužinská
Eva Labudová
Želmíra Novysedláková
Anna Bigošová
Vladimír Cecko
Viera Kočišová
Anna Nováčeková
Brigita Brezovajová
Eleonóra Bajtošová
Ľudmila Veselá
Terézia Hradiská
Ľudmila Strache
Magda Žoldáková
Eleonóra Rakytová
Valéria Mecková
Ondrej Kuruc
Monika Voleková
Magda Barnová
Antónia Hovančíková
Alžbeta Krížovská
Helena Hartlová
Anna Prachová
Valéria Ilavská
Edmond Mikula

od roku

p. č. pedagóg

od roku

1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1979
1979

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

1979
1979
1980
1980
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988

Ján Ivanko
Zuzana Madarasová
Gizela Slivková
František Bajtoš
Daniela Kyrcová
Ján Alcnauer
Ľudmila Pigová
Štefánia Vantrobová
Eva Ďurská
Viera Guothová
Marta Petríková
Miroslav Žak
Mária Hronská
Vlasta Donová
Alena Mišendová
Emília Recká
Eva Murgáčová
Danica Rimská
Vladimír Burík
Alexander Hreha
Iveta Karabelová
Eva Kozáková
Helena Fleischerová
Anna Nováčeková
Beáta Zacherová
Rozália Wencelová
Zuzana Košová
Emília Böhmerová
Kamila Okályová
Anna Majerčáková
Anastázia Mikulášová
Ľudmila Bötcherová
Katarína Chmurová
Lea Grečková
Pavol Graus
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p. č. pedagóg

od roku

p. č. pedagóg

od roku

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1994
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005

Jana Švačová Nemčeková
Anna Vadelová
Ingrid Bušovská
Viera Muchová
Gabriela Repelová
Anna Barniková
Eva Vojteková
Renáta Spišáková
Zlatica Bevilaqua
Zlatuša Habasová
Ružena Olšavská
Ľudovít Kolarčík
Karin Kováčová
Alica Gabzdilová
Mária Rychtarčíková
Viera Dzurňáková
Anna Gondová
Andrea Kožíková
Peter Zmátlo
Renáta Rutkayová
Ľubomír Dravecký
Mária Korimová
Eleonóra Minďášová
Ján Peťkovský
Oľga-Mária Rybárová
Katarína Meliorisová
Alžbeta Pačnárová
Valéria Jendrálová
Jana Fukerová
Martin Sliva
Kamila Okályová
Mária Bednárová
Vladimír Dluhoš
Ingrid Leščinská
Slavomír Holotňák

Michal Chobot
Zdenka Hovancová
Lea Koňaková
Miriam Miklošová
Mária Dugasová
Miriam Dovalová
Ľudmila Vargová
Andrea Tnovcová
Ružena Brezovská
Ingrid Hrebenárová
Daša Handlovičová
Karin Kováčová
Andrea Dluhošová
Marcela Bilpuchová
Mária Žukovská
Martin Mucha
Magdaléna Šišková
Lívia Darvašiová
Oľga Krausová
Viera Barbušová
Ľubomír Jakubov
Róbert Miček
Ondrej Veszprémi
Marta Petríková
Renáta Kolárčíková
Zuzana Šoltésová
Alena Majerníčková
Katarína Burdigová
Viera Marchinová
Zuzana Vojčíková
Bibiana Bobková
Michaela Prachová
Katarína Orlovská
Vladimíra Bajzíková
Zuzana Hronová

p. č. pedagóg

od roku

p. č. pedagóg

od roku

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

2008
2008
2008
2008
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Daniela Dingová
Oľga Kotrádyová
Svetlana Kráľová
Katarína Košalková
Sylvia Hudáková
Katarína Dovčíková
Štefánia Slivošová
Mariana Majerníková
Mária Lacušová
Zdenka Lisoňová
Martina Polláková
Monika Marcinová
Anna Bulejová
Radoslav Kočík
Eva Hrušovská
Kristína Klempárová
Mária Jurašeková
Dana Fintová
Denisa Kristiánová
Štefánia Šefčíková
Ria Centková-Frankovičová
Janka Fischerová

Eva Lesňáková
Renáta Štefániková
Mária Filipová
Martina Kohútová
Bohuslav Vaľko
Jozef Bakó
Zuzana Duračinská
Ivana Brajerová
Stanislava Ledecká
Mária Švačová Šofránková
Tatiana Tekáčová
Stanislav Servátka
Jozef Sobinovský
Peter Windt
Mária Kačírová
Mária Marchynová
Alexandra Dlugošová
Ivana Gombošová
Zuzana Hnátová
Františka Tornayová
Valéria Uhliarová
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