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N áhodný zhluk ludských osudov, ich životné

úsecky, priamky, polpriamky ci krivky vytvorili 
neopakovatelný artefakt.
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           Milí priatelia, dámy a páni.

          Nové storočie sa nesie v znamení neuveriteľného rozvoja infor-
mačných a komunikačných technológií. Naša škola sa podujala pri-
pravovať svojich žiakov v tomto smere. Preto sa pri  všeobecnom 
vzdelávaní orientujeme na exaktné vedy formou rozšíreného vyučo-
vania matematiky a prírodovedných predmetov. Neodmysliteľnou 
súčasťou je aj ponuka najrozšírenejších cudzích jazykov, a teda 
získanie druhej gramotnosti. Ovládanie počítača alebo využívanie 
internetu je pre našich žiakov samozrejmosťou od prvého ročníka. 

Množstvo počítačov, dátová optická sieť či interaktívna tabuľa, to sú predpoklady ľahkého získavania 
aj tretej gramotnosti. Vzdelávanie a orientácia v informáciách na jednej strane nevyhnutne navodzuje 
potrebu pohybových aktivít na strane druhej. Lekármi tak odporúčaný pohyb u nás prinášajú školské 
športové strediská, záujmové krúžky i príprava na športové súťaže. Výsledkom je nespočetné 
množstvo rozmanitých úspechov aj na športovom poli. Všetky tieto náročné ciele realizuje pracovitý, 
kvalifikovaný a vzdelávaniachtivý pedagogický kolektív.

Kto chce, hľadá spôsoby,
kto nechce, hľadá dôvody. 

Mgr. Pavel Horňák
     riaditeľ školy 



Z histórie školy
 

Škola – ako  šalabachter, teda 
stará, obyčajne popísaná kniha 

alebo písanka. Naozaj. „Písanka“ 
našej školy je skutočne popísaná 
obrovským množstvom priamok, 
kriviek, sem-tam zhluku haky-baky.

* Polpriamka s pevným východiskovým bodom A.    
4. september 1967. Nové sídlisko postavené najmä pre 
pracovníkov železiarní, nové  školy, vznikajú nové kolektívy 
pedagógov i žiakov. 676 žiakov zapĺňa novotou voňajúce 
prie-story. Žiakov pribúda, priestory sa nedajú nafúknuť.
* Krivka – nastáva dvojzmennosť vo vyučovaní, dnes 
nepredstaviteľná situácia, vtedy realita. Družina sa sťahuje 
do mimoškolských priestorov. 
* Priamka – prvý nával detí ustupuje, činnosť školy sa 
dostáva do pôvodných rozmerov. Entuziazmus učiteľov i 
žiakov naberá na obrátkach. 
* Priamka – rok 1975, ZDŠ Steinerova 30 sa etabluje na 
školu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 
predmetov.
* Priamka – nové informačné technológie v roku 1985 
prinášajú k nám počí-tačovú gramotnosť. Je zriadená 
špeciálna učebňa matematiky a prírodovedných predmetov 
s vnútorným televíznym okruhom a moderným prístrojo-
vým vybavením. Na tú dobu unikát. K nej je dobudovaná 
počítačová učebňa s dnes už muzeálnymi počítačmi. V nej 
naši žiaci získavali prvé zručnosti v práci s PC. A nielen oni. 
Učili sme sa aj my, učitelia. Za  pochodu.



* V 80. rokoch bola v popredí aj polyfunkčnosť vzdelania 
žiakov. 
Podmienky sú, personálne obsadenie tiež, viacúčelové učebne 
takisto. Vzniká Centrum pre výučbu špecifickej prípravy dievčat. 
Je určené pre všetky školy na Sídlisku Terasa.
* Haky-baky – prelomový rok 1989/90. Krivka či čmáranica sa 
vyrovnáva. Nové predstavy,  informácie...
* Priamka – nadväzujeme na to, čo sme doteraz dokázali. 
Pomocou sponzorskej pomoci obnovujeme PC techniku, 
rozširujeme výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký, 
francúzsky). Život  svojou rýchlosťou plynie ďalej a my s ním 
držíme krok. Výchovno-vyučovací proces nadobúda nové 
rozmery. 
* Priamka – žiaci dosahujú výborné vyučovacie výsledky, 
zveľaďujeme interiér i exteriér školy. Vznikajú ďalšie učebne - 
malá telocvičňa, ďalšia trieda. Obnovené sú športoviská nielen 
pre našich žiakov, ale aj širokú verejnosť. Z bývalého skladu 
vzniká strelnica so všetkým, čo k tomu patrí. 
* Priamka – naša výchovno-vzdelávacia činnosť, úspechy žiakov 
i ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov je podnetom, a 
tak v r. 2005 získavame Certifikát IES, medzinárodné uznanie  
kvalitnej vzdelávacej inštitúcie. 
* Priamka, ktorej koncový bod B je v nedohľadne – v škol. 
roku 2005/2006 v rámci  okresu  Košice II sme na 1. mieste 
v celkovom hodnotení okresných kôl predmetových olympiád 
a postupových súťaží. Hodnotenie Magistrátom je založené na 
výsledkoch našich žiakov v rôznych súťažiach. A na tie ich musia 
pripraviť tí, ktorí svojej pedagogickej činnosti obetujú aj svoj 
voľný čas.



Získanie certifikátu a pridelenie ratingu

Expertná komisia medzinárodnej spoločnosti International Education Society posudzovala našu 
vzdelávaciu inštitúciu. Škola dostala súhlas k zapojeniu sa do Projektu Certificate spoločnosti IES 
a zároveň dostala oficiálny certifikát vzdelávacej inštitúcie. Získala tak aj právo používať originálny 
znak a požadovať vydávanie medzinárodných certifikátov IES absolventom školy. Našej škole je 

ku dňu 24.5.2005 pridelený rating:

CCC – neustále sa zlepšujúca inštitúcia
s pevným postavením na vzdelávacom trhu

(6. stupeň z 12 stupňovej klasifikácie kvalitatívnej 
úrovne vzdelávacej inštitúcie).

K získaniu certifikátu našej škole zablahoželal aj JUDr. 
Zdenko Trebuľa, primátor mesta Košíc.



Ref. Sedíme, učíme, do školy sa tešíme,
kto raz na jej pôdu vstúpi,
neodíde odtiaľ hlúpy.
Na Kežmarskej, na Kežmarskej
vždy sa dobre cítime.

1. Naša škola to je niečo iné, 
medzi nami nie sú deti divé.
Matematik - žiak prírodných vied,
čochvíľa sa o nás dozvie celý svet.

2. Svetu všetci dobre rozumieme,
angličtinu i nemčinu vieme.
Nie je problém iný jazyk mať,
stačí nahlas túžbu povedať.

3. Vo svete sa bez znalostí stratíš.
Internet je super, to si píš!
Sme škola tretieho tisícročia,
podporujú nás naši rodičia.

4. Nielen rozum ale taktiež svaly,
ako prvé zdravie by sme si priali.
Športové súťaže vyhrávame,
všetci sme radi, že našu školu máme.

... na Kežmarskej číslo 30 vždy sa 
dobre cítime.

Hymna školy



Na priamočiarej, historickej ceste životom našej školy sa do dnešného dňa  podieľali títo kolegovia:

Riaditelia školy:
Jozef  Dzuro, Ondrej Petričko, Ladislav Tóth, Helena Korscheltová, Mária Sedláková,  Pavel Horňák

Zástupcovia: 
Tibor Szoták, Adela Pajtášová, Ján Miškovič, Kornélia Harachová, Mária Bocanová, Ján Vaňo, 

Mária Krupárová, Beáta Bardelčíková, Ružena Vargová, Ivan Bober, Mária Koštialová, Zlatica Valentová

Učitelia 1. – 4. ročníka:
Jana Bezecná, Eva Bittnerová, Jolana Bučinová, Miriam Domanská, Zuzana Ferková, Magdaléna Goleňová, 

Henrieta Halasová, Anna Hricíková, Karolína Jackovičová, Zuzana Janoušková, Helena Jendreková, 
Peter Kleja, Jiřina Klimová, Irena  Knapíková,  Agnesa Kováryová, Oľga Krišková, Anna Kučarová, 

Mária Lešková, Zlaťa Malešová, Anna Maľovaná, Margita Meňovská, Šarlota Mušinská, 
Mária Nemčíková, Katarína Nickelová, Lenka Novitzka, Antónia Ochodnická, Slávka Oravczová, 

Mária Oroszová, Alžbeta Oršoľová, Slávka Pešková, Anastázia Pichaničová, Marta Piptová, Jana Poprocká, 
Alžbeta Rákošová, Helena Rusňáková, Dana Ružbarská, Libuša Salašovičová, Elena Savková, Alica 
Sokolská Jana Stramská, Gabriel Szabó, Anna Sedláková, Helena Szerdiová, Dana Šestáková, Terézia 

Šinková, Amália Šlapková, Zuzana Šoltýsová, Anna Tabiczká, Gertrúda Takácsová, Katarína Timková, 
Elena Tobiášová, Anna Toroková, Mária Turčanová, Mária Tutková, Zlaťa Valentová, Helena Vargová, 

Katarína Vološinová, Mária Žemlová, Anna Vémeová



Vychovávateľky ŠKD:
Jana Antolíková, Dana Bajerová, Katarína Balážová, Viera Bellyová, Helena Brun-klerová, Eva Buľková, 

Mária Dančáková, Mária Gombárová, Cecília Halásziová, Zita Jančiarová, Viera Jandíková, Alžbeta 
Januvková, Jozefína Krajcárová, Eugénia Krušpánová, Jana Lapitková, Soňa Luteránová, Dana Miklánková, 

Magda Pappová, Adriana Peterčáková, Daniela Poláková, Agáta Rakacká, Eva Rychnavská, Mária 
Sačková, Viera Seligová, Helena Soviusová, Eva Streitová,  Mária Šolté-sová, Romana Trachtová, Lívia 

Vargová, Katarína Vargovčáková, Eva Vozárová

Učitelia ročníkov 5- 9:
Ján Bachura, Marián Bardelčík, Jana Bartošová, Eva Beskidová, Ingrid Biela, Jolana Bodová, Monika 
Boháčiková, Mária Bolečková, Oľga Budišová, Juraj Čajka, Dorota Černíková, Božena Dávidová, Jana 

Desiatniková, Alica Ďuricová, Alica Ďurišová, Miroslava Durová, Mária Dzianová, Katarína Dzuriková, 
Juraj Džmura, Gabriela Džuganová, Marta Farkašová, Stanislav Fečík, Adriana Fedorjaková, Gabriela 
Gajdošová, Eugénia Gasperová, Katarína Gomolčáková, Peter Hojstrič, Daniel Hreščák, Katarína Hrubá, 
Neonela Chlebáková, Oxana Chudáčiková, Mária Jančáryová, Mária Janůvková, Erika Jurášová, Zuzana 

Juščáková, Katarína Kameníková, Ľudmila Kapková, Alena Kasardová, Alica Kátlovská, Zuzana Királyová, 
Štefan Klein, Gabriela Klímová, Terézia Klubertová, Dana Kmecová, Mária Kmecová, Jana Kocianová, 

Marcela Koščová, Gabriela Krajcová, Mária Krchňáková, Jana Kučerová, Viera Kyseľová, Viera Lešková, 



Mária Mattová, Erika Miglesová, Eva Mihoková, Jana Micheľová, Mária Miklóšová, Mirko Milan, Božena 
Mošková, Gabriela Nagyová, Ingeborg Nišponská, Alina Nováková, Katarína Oravcová, Július Osif, Matúš 

Patarák, Jana Pencáková, Jana Peržeľová, Ján Pirník, Eva Podhorská, Iva Pohovejová, Helena Poláková, 
Jozef  Polaško, Gabriela Pružinská, Jana Rácová, Anna Rafaelisová, Soňa Rančíková, Soňa Roháčová, Jana 
Rusnáková, Eduard Simon, Štefánia Siváková, Anna Slejzáková, Stanislav Smolko, Jolana Snaková, Magda 
Struhárová, Zuzana Szeplakyová, Anna Šaková, Miroslava Štefanovičová, Ivan Šváby, Eva Vaľová, Viera 

Vanková, Adriana Vargová, Milada Venclovská, Elena Zelisková

Skupinové vedúce:
Mária Bariová, Romana Čerhatá, Soňa Čičáková, Iveta Jaciková, Bernadeta Királyová, Alica Molnárová

Hospodárky: 
Valéria Krajčiová,  Dáša Dudášová,  Dana Sabolová

Školníci:
 Anton Mercinéry, Anna Dudášová, Miroslav Pravda, Ladislav Lešťan, Juraj Morochovič, Štefan Nagy



PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV DNES
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Naša škola je 

super, fakt.
Každý s ňou je 
kamarát.
Keď zazvoní, deti 
z nej vybehnú ako 
včielky z úľa

a na všetky svetové strany sa to rozkotúľa.
Dnes má však moja škola sviatok veľký,
na túto slávnosť sa dlho pripravovali učitelia i 
deti.
Dnes má moja škola štyridsať!
Viete, čo všetko sa tu udialo a ešte 
bude diať?
Už vieme, ako nás mala abeceda 
rada,
aký lístok zo stromu na jeseň padá.
 Polámeme zlomky a vybrané 
slová?

 Za vedomosťami nás pani učiteľka s úsmevom 
volá.
 So zemepisom prešli sme celý svet
 a s dejepisom sa dozvedeli, ako žil náš ded.
 Vždy to boli múdre hlavy
 sykať, syčať, síkať, sýýýýý/siiíí?
 no s internetom nás to ešte viac baví.
 Koľko gólov, kedy a  kto na školskom ihrisku 
dal? Sám neviem ani som to nerátal.
 Koľko buchiet tety kuchárky za ten čas narobili, 
presne stotisícsto...?

ŠKOLA SLÁVI

40



 Snáď. Koľko školských stoličiek pozvárali a koľko 

lavíc opravili páni školníci? 

 Asi... veľa, málo, presné číslo nevie nikto pove-

dať.
 Koľko vedomostí, pekných slov a pohladení...

 Taká škola na celom svete neni. (alebo nie je)?

 Jedno je však isté.
Presne 40-krát pán riaditeľ pred novým škol-

ským rokom začínal svoju reč, vítal prváčikov  

a odprevádzal ôsmakov či deviatakov do sveta 

preč.

A čo teda mojej škole priať?

Aby s ňou bol každý kamarát,

aby ju mal každý tak, ako ja rád.
A celej našej školskej rodine

prajem pekný zážitok v tejto slávnostnej hodine.

 
 

 
Dominik Bari, VI.A



Začíname...

Mama má Emu, Ema má mamu...

Na 1. stupni v súčasnosti  máme 12 tried. Dobrým zvykom na našej škole je skutočnosť, 
že pani učiteľky učia, formujú a vedú  deti od prvej triedy až po štvrtú. Cieľom a úlohou 1. 

stupňa ZŠ je poskytnúť žiakom elementárne vedomosti, rozvíjať základné zručnosti, upevňovať 
správne psychosociálne návyky. Deti si nacvičujú základné komunikačné praktiky. Od 1. ročníka 
sa učia cudzie jazyky, najmä angličtinu. Hodiny etickej výchovy sú zamerané na rozvoj asertivity a 
empatie. Viacročné skúsenosti máme s výučbou práce na počítačoch od najnižších ročníkov.
Svoju tvorivosť, nápaditosť, šikovnosť či fantáziu si deti rozvíjajú formou záujmovej činnosti. Žiaci 
majú možnosť navštevovať tieto krúžky: výtvarný, tanečný, fotografický, strelecký, hudobný. 
Telesné zdatnosti si rozvíjajú na hodinách pohybovej a gymnastickej prípravy.
Veľkej obľube sa tešia rôzne jednorazové podujatia, aktivity a akcie, ktoré majú už svoju tradíciu. 
Spomeňme Halloween, Európsky deň so svojimi atrakciami (tvorba origami, maľovanie na sklo, 
maľovanie na tvár - facepaiting, streľba na strelnici, stolný tenis, šach...), Mikuláš, Vianočná burza, 
Posedenie pri jedličke, karneval, lyžiarsky kurz už od 1. ročníka, Deň otvorených dverí pre MŠ, 
vianočné akadémie, triedne besiedky, MDD, organizovanie školských výletov a ŠvP.



Naši najmenší radi súťažia v rôznych zberových akciách. 
Úspešní sme v zbere gaštanov pre ZOO a nezahanbíme 

sa ani v zbere papiera.
Získané vedomosti si žiaci preverujú v súťažiach. Riešia 
matematickú pytagoriádu, olympiádu, i celosvetovú súťaž 
Klokan.
Vo verbálnej oblasti sa žiaci môžu prejaviť v recitačných 
súťažiach. Ide o súťaže Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov 
Kubín atď. Každoročne si naši žiaci zaspievajú slovenské 
ľudové piesne na súťaži Slovenský slávik.

 Deti na 1. stupni veľmi rady kreslia, modelujú, pani učiteľky 
ich učia rôzne výtvarné techniky. Pekné a zaujímavé 
práce posielame do výtvarných súťaží a mnohé práce boli 
uverejnené a ocenené aj v detských časopisoch Vrabček a 

Zornička. Tradične sa niekoľko tried zúčastňuje výtvarnej súťaže v kreslení na chodník v rámci 
týždňa Dni mesta Košice.
 Tematicky na prvom stupni vychádza časopis pre deti Peháčik.
V dnešnej dobe je veľkým prínosom implementácia IKT do vyučovacieho procesu, práca s 
eBeam tabuľou, dataprojektorom. Práca s modernými informačnými technológiami prináša tvorivé 
možnosti pre skvalitňovanie vyučovania a vytvára priestor pre rozvoj učiteľa i žiaka.
Napriek tomu, že si naša škola pripomína už 40. výročie, spĺňa všetky požiadavky modernej školy 
3. tisícročia.                                                                            
                 Mgr. Jana Stramská
              PaedDr. Amália Šlapková

Školský klub detí - oáza relaxu, 
zábavy i vzdelávania



Školský klub detí - oáza relaxu, 
zábavy i vzdelávania

Oáza, miesto v púšti s vodou a porastom, čosi príjemné 
v nepríjemnom prostredí.  Nie, nepríjemné prostredie je 

neakceptovateľné, všetko nazvyš áno. Táto oáza za 40-ročnej 
histórie ako „pravej ruky“ 1. stupňa spĺňa svoju nezastupiteľnú 
úlohu. Naša družina či ŠKD nikdy neboli len „úschovňou detí 
pracujúcich rodičov“. Ba práve naopak! Práca, pri ktorej je 
nutná trpezlivosť, vynaliezavosť, improvizácia a veľká dávka 
pochopenia detskej duše zo strany vychovávateliek, prinášala i 
prináša úspechy. Deti aj rodičia si cenia naše rozmanité zložky 
záujmovej činnosti (výtvarná, športová, pracovná, estetická, 
hudobná...), končiac prípravou na vyučovanie tak, že o ŠKD je 
veľký záujem.  Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti pracujeme 
na doraz. Terajších 8 oddelení s maximálnym počtom žiakov je 
dôkazom toho, že naša práca za niečo stojí. Vo všeobecnosti 
je známe, že školstvo je prefeminizované. Ale u nás to neplatí. 
Máme aj mužov - učiteľov i vychovávateľov. 
TAKÝCH NIKDE NENÁJDETE! 



Na čo sa naše detičky tešia?

No predsa na to, akým spôsobom si vyplnia po-
poludňajší čas.
V režisérskej stoličke sedí teta Cilka, ktorá má 
okolo seba tvorivý štáb.

Športové podujatia: Detský maratón, Snehulien-
ka, Deň na kolieskach
Kultúrne podujatia: Mini playback show, návšteva 
planetária, beseda na tému, Planéta  očami detí, 

návšteva Botanickej záhrady v Kavečanoch, 
kultúrny program Mikuláš, Vianočná akadémia, 
fašiangový karneval, La Rambla, návšteva 
kultúrnych podujatí (kino, divadlo), slávnostné 
akadémie pre rodičov i širokú verejnosť...
Súťaže: Kreslenie na asfalt, Šarkaniáda, Dievča-
tá kontra chlapci, Dáma, Človeče, nehnevaj sa, 
Pexesový kráľ... 
        

Daniela Bajerová 
 vedúca MZ ŠKD



Čím sa vyznačuje „duša matematiky“ ?
 je to bezpochyby výchova človeka k túžbe po 

hľadaní pravdy.

Tibor Neubrunn

Dlhé roky naši učitelia matematiky, fyziky, chémie i 
prírodopisu odovzdávajú svoje vedomosti, skúsenosti 

a  energiu. Žiakom. Zameriavajú sa pritom na všetkých. 
Veď každý človek sa  potrebuje vyznať v zložitej spleti čísel. 
Nie všetci sú stopercentní. Ale tak to chodí. Pre jedných 
sú naše predmety ťažké a zvládajú ich často iba s našou individuálnou pomocou. Snažia sa 
naučiť, nepekne povedané, nabifľovať postupy. Nepreniknú ale do podstaty príkladov a ťažko 
rozumejú riešeniam nastolených problémov. Pre ďalších, hlavne sa to týka žiakov matematických 
tried, sú zdrojom úspechu, inšpirácie, celoživotnej cesty. Lebo matematické myslenie je vlastne 
neustále hľadanie pravdy. Skúmanie najoptimálnejších riešení a overovanie, či zvolená cesta je 
ozaj najsprávnejšia, teda tá pravdivá...
Najkrajšie v našej práci je spoznanie rodiaceho sa talentu. Iskrička v očiach, chuť spoznať a 
vyriešiť problém....Tak to bolo a trvá dodnes u našich  talentov, sršiacich dôvtipom, usilovnou 
prácou, vytrvalosťou a túžbou presadiť sa. 



Sú to žiaci, ktorým nestačí iba priemernosť. 
Ženie ich túžba byť prvým. Spomedzi nich 
spomenieme  aspoň niekoľko mien: Roman Soták, 
Ján Smolárik, Dagmar Sotáková, Ján Vyparina, 
Daniel Reitzner, Matúš Medo, Valér Hlobil, 
Marek Jendrej, Miroslav Chladný, Pavol Brilla, 
Jarka Kažimírová, Marko Lalič, Eva Kravcová, 
Michal Šulc, Róbert Fečanin, Braňo Ujlan, Peter 
Kudla, Michal Búzik, Zuzka Hricovová, Milica 
Fabišíková, Laco Bačo, Peter Smolárik, Peter 
Milošovič, Martina Jergová. 
Títo žiaci priniesli našej škole okresné, krajské 
i celoslovenské umiestnenia a ocenenia v 
matematike, fyzike a chémii. Ich elán, radosť, 
tvorivosť sú pre nás veľkým prínosom. Z ich 
úspechov čerpáme energiu v ťažkých dňoch, 
keď sa blíži Monitor, súťaže a prijímacie 
skúšky.  Naša škola sa každoročne zúčastňuje 
na celoslovenských testovaniach z matematiky 
- Monitor, Komparo, na  súťažiach - Klokan, 
Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Fyzikálna 

olympiáda, Archimediáda, Chemická olympiáda, 
korešpondenčných súťažiach - FyzIQ, Maks, 
Génius Logicus, projektoch – Matematický 
kalendár, Svet okolo nás, Vedecký inkubátor pre 
žiakov, partnerstvo škôl eTwinning - spolupráca 
so ZŠ Třeboň  )
Všade, kde sa dá, využívame možnosti vyučovania 
pomocou PC, výukových CD, vlastných alebo 
detských prezentácií, prípadne Cabri geometrie... 
Zadosťučinením a radosťou je pre nás to, 
že absolventi našej školy sa k nám vracajú 
ako praktikanti (napr. z matematiky: Slávka 
Krajčovičová, Janka Sýkorová, Slavo Huštáty), 
ktorí   plánujú v našich šľapajach ďalej pokračovať  
a pripravovať ďalšie generácie do života. My 
veríme, že sa im to rovnako dobre podarí ako 
nám, ba dokonca ešte lepšie. Držíme im palce na 
tejto neľahkej ceste.
   RNDr. Dorka Černíková
           vedúca PK M, F, CH 



Slovo básnika vedel  nezabudnuteľným spôsobom 
podať Radoslav Sušila – vynikajúci v okresných, 
mestských i celoslovenských súťažiach - 
Hviezdoslavov Kubín.
Aj on má svojich mladších súperov. Nikdy sa s 
nimi nestretol, ale všetci majú lásku k slovu, ktorú 
fantasticky vedia predať. 
Musíme spomenúť aspoň sestry Petraššovitšove, 
Máriu Šimkovú, Dominika Bariho, Romanu 
Valenčákovú a mnohých iných recitátorov.
Výborné výsledky sme dosahovali aj vo vlastnej 
literárnej tvorbe,  kedysi pod názvom Literárny a 
výtvarný Trenčín, v súčasnosti Európa v škole.
Najmä v ostatných rokoch sa nám podarilo 
podchytiť mladých básnikov, ktorí svojimi 
umeleckými prostriedkami vedeli aj vedia prežiť 
dobu, s ktorou sa stretávali či zažívajú ju aj dnes.
  
K nim okrem Martina Dudáša patria Sahóv, Igor 
Chudáčik, Magda Majorošová, Martin Myška, 
Ľudka Kecerová (mimochodom aj textárka 

chlapčenskej rockovej skupiny), Dominika 
Streitová, Viktor Vinczlér.
 Samozrejmosťou je aj zapájanie sa žiakov 
do iných aktivít, ktoré sa týkajú iných odborov, 
potrebných pre všeobecnú inteligenciu. Dejepis, 
výtvarná výchova, občianska i náboženská 
výchova, vo všetkom je potrebné mať prehľad.

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si 
človekom.“



Stará známa myšlienka v dnešných 
časoch je veľmi opodstatnená. Bez 

poznania iných rečí nie je možný pokrok a 
uplatnenie jedinca.
Do roku 1989 bol jediným cudzím 
jazykom,  ktorý sme sa učili – ruština. Na 
požiadavky ďalších rokov sme promptne 
zareagovali. Rekvalifikácia pedagógov,
ich osobné ambície a ovládanie určitého 
cudzieho jazyka  priniesli aj prospech  pre 
našich žiakov.
V našich súčasných podmienkach sa 
aktívne vyučuje anglický i nemecký 
jazyk. V krúžkovej činnosti to je ruština, 
francúzština i španielčina. Prvý menovaný 
je v prevahe. Spoločnosť si to vyžaduje. 
Aj v týchto dimenziách sme dosiahli 
úspechy.  Branislav Uljan, Peter Zemko, Milo 
Homer či Michaela Uljanová v okresných 
súťažiach konkurovali jazykovým školám.
Na celoslovenskom kole v nemeckom 
jazyku Michaela Uljanová získala 
„zemiakovú“ medailu. 
Fantastické! Aj keď „len“ zo škrobovej múčky.



Nielen súzvuk čísel a pohybu je smerodajný v živote človeka. Aj do 
oblastí  čisto metaforických, poznávania krás nášho materinského 
jazyka sme sa nenásilnou formou, ale o to intenzívnejšou chuťou 

začlenili. 

Slovo mladého básnika

Sme dvaja. On je sám. Sme 
dvaja na prvé úspechy,úzkosti 

ničivé, na prvé splanutia,záclonou 
temnoty popretkávané šibalstvá.
Povedať to nikomu nemám.  

On je sám.Vedno skúsiť prázdno 
v hlave priepastneji vzlet tône 
ozónovej. 

On je sám.Veď kdesi v hĺbke ho 
rád mám.On je sám.Ja kvôli nemu 
i skúšku s úzkosťou prekonám. 
Tak priznaj, že patríš k nám.      
              

 Martin Dudáš,13 rokov

 

1. miesto v celoslovenskej súťaži 
Výtvarný a literárny Trenčín



We always feel good on Kezmarska 30

 Our school is very interesting place because of  people you can meet there. 
They are divided into different groups – rich, poor, intelli-gent, sportsmen... 

(it is almost like in the USA). It doesn’t matter which group you are in 
because we like each other.

 Our school has been here for 40 years. For this time there are a lot of  
pupils (about 600). This school is older but it doesn’t look bad. The furniture 

is very old but it has as many years as its spirit. Our headmaster is Mgr. 
Pavel Hornak. He isn’t bad but he could be better.

And what else can I say about our school? It is the best. If  you don’t believe 
you can visit us and you will see.



POZDRAV Z NEMECKA



POZDRAV Z RUSKA



Čo by to bolo za školu, v ktorej žiaci len poslušne nasávajú nové vedomosti. Všetci 
dobre vieme, že k životu človeka neodmysliteľne patrí aj pohyb, zábava, smiech i 

sem - tam malé nezbedníctvo. Toto všetko okrem iného umožňujú aj športové aktivity, 
ktorých za posled-ných 17 rokov bolo a je neúrekom.

Z prírodovedne zameranej školy sa postupne stáva i škola, ktorá kladie dôraz i na pohybové 
aktivity. Začiatky neboli ľahké, ale výsledky stoja za to. Zanietenie dvoch učiteľov TV 
spôsobilo, že ako prvé vzniklo Športové stredisko vo volejbale dievčat. Výsledky, ktoré 
s dievčatami dosahovali, svedčia o tom, že ich snaha nebola márna, že cesta, po ktorej 
vykročili, bola správna. Množstvo skvelých umiestnení nielen  v rámci okresu či mesta je 
toho výsledkom.

Mnoho pohybovo aktívnych a nadaných žiakov evokovalo otvorenie aj Školského 
športového strediska v športovej gymnastike. Píše sa rok 1995. V krátkom čase za 
spoluúčasti kvalifikovaných trénerov gymnastiky naši najmenší dosahujú fantastické
výsledky. Žnú jeden úspech za druhým nielen v celomestskej súťaži, ale i na celoštátnych 
majstrovstvách. 

Naši žiaci so cťou zápolili aj v iných športových odvetviach, ako sú napr. atle-tika, 
basketbal, hádzaná, vybíjaná, stolný tenis, šach atď.

SPORTOVÁ ČINNOSŤ



Pre doplnenie športového vyžitia sa  žiakov sme zriadili aj Školské športové stredisko v streľbe vo vlastnej 
strelnici. Odkedy začal svoju činnosť strelecký krúžok, niet súťaže, kde by naši športoví strelci neprišli s najvyššími 
oceneniami. Nastala expanzia v športových aktivitách.

Spomeňme aspoň tie naj, naj  umiestnenia a ich aktérov -  jednotlivcov i družstvá.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI:

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY:

 1. miesto družstvo chlapcov: Lukáš Klobušovský, František Imrich

3. miesto družstvo chlapcov: Peter Klobušovský, Maroš Ambróz, Lukáš Klobušovský

3. miesto družstvo chlapcov: Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík, František Imrich

2. miesto Peter Klobušovský

2. miesto: Lukáš Klobušovský
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1. miesto družstvo chlapcov 1.- 2. roč.

2. miesto družstvo chlapcov 1.- 2. roč.

2. miesto družstvo dievčat 1.- 2. roč.

2. miesto družstvo chlapcov 3.- 4. roč.

2. miesto družstvo chlapcov 3.- 4. roč.

2. miesto družstvo chlapcov 3.- 4. roč.

1. miesto družstvo dievčat 3.- 4. roč.
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1. miesto Miriama Žigalová – dvakrát 

1. miesto Jaroslav Kolibár – dvakrát

2. miesto Patrik Madár

2. miesto Jozef  Kolesár

2. miesto Silvia Belánová 

3. miesto Sciranka Ondrej

3. miesto Jaroslav Kolibár

3. miesto Dominika Šoltésová 



A ešte väčšie množstvo prvenstiev v Mestskej streleckej lige a 
iných strelec-kých súťažiach nemá obdobu. Za nimi stoja ďalší 

dvaja zanietenci: Palo Horňák a Števo Klein, ktorí prilákali k 
tomuto športu desiatky talentovaných žiakov. 

Celoslovenská súťaž športovej aktivity Škola roka 

Diplom za skvelé umiestnenia v postupových športových súťažiach.

Medailové umiestnenia vo volejbale v rámci okresu, mesta i kraja, ani nie je možné vymenovať, pretože je ich 
nespočetne veľa. Všetci, ktorí poznali Ivana Bobera a Stana Smolka ako zakladajúcich zanietencov volejbalu, vedia, 
o čom je reč.



Postrehy malých „veľkých“ školákov

Štvorke i pätorke, tým sa v našej škole nepáči. Dvojke alebo škaredej trojke ako tak.  

  Jednotka sa neráta, lebo sa hneď rozpustí.

      Na tabuli je napísané:

        A – je naopak. B – veď je krivo. Coou – lieta vo vzduchu. E – sedí 

           v električke. T – už mľaská pri torte.

               Na obedoch tácka letí, polievky sú na hlavách, ohryzok z jabĺčka 

                  miesto v smetí na zábradliach. 

                               Na kobercoch modeling? Áno. Chodíme tu i na korčuliach. 

                                   Škola je veľký smajlík. Pozor na vybrané slová! Napíšte slovo jazik! 

                                        Ach, mäkké i. Päť v žiackej knižke. V papierovej i počítačovej.

                                            Hrôza! Naši budú vedieť. Tak to tu funguje.

         žiaci III.A
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„Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný,
aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.“  

Leonardo da Vinci

Z najmladšej generácie nám radosť robili mnohí skvelí  žiaci, 
ale všestranným koz-mopolitom bol

Ladislav Bačo

mimoriadne nadaný žiak v matematike, fyzike, geografii, 
anglickom jazyku 

·  Krajské kolo Matematickej olympiády

1. miesto - kategória Z9

·  Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

4. miesto - kategória 9

·  Krajské kolo Geografickej olympiády

4. miesto - kategória E - 9. roč.



Celoslovenské kolo PYTAGORIÁDY
9. miesto kategória P7

·  KLOKAN – medzinárodná matematická súťaž

Zaradený medzi 5% najúspeš-nejších vo svojej 
kategórii: 95,0%

·  FyzIQ - celoslovenský korešpon-denčný seminár z 
fyziky

2.- 5. miesto L. Bačo – P. Budai

· Celoslovenské kolo PYTAGORIÁDY

1. miesto kategória P8

Svoj obzor poznania si Lacko v súčasnosti rozširuje na 
Gymnáziu Poštová, ako ináč, v matematickej triede. 

Je  premiantom školy. Skutočný talent. Určite ešte o 
ňom budeme počuť! 



     Moja „ maličkosť“ – žiačka a učiteľka

Môj príbeh sa začal pred 24  rokmi, 
keď som ako prváčka  s roztrasenou 

dušičkou prekročila brány ZDŠ Steinerova 
30. Ako malé bezzubé a copaté dievčatko 
som si naivne myslela, že písanie, čítanie 
a počítanie nebude problémom. Ale keď 
nastúpili prvé povinnosti, moje ružové 
okuliare zmenili farbu.  

 Mojím obľúbeným predmetom 
sa  stala telesná výchova. Na zahodenie 
nebola ani hudobná výchova. Poctivo 
som sa zapájala do všetkých športových 
súťaží a sem - tam som si zatrilkovala aj 
na speváckej. Pýtate sa, a čo vedomostné 
predmety?  Veď viete, ako sa hovorí, 
učenie bolí. Ale tým nechcem povedať, že 
som sa učila zle. Klobúk dole pred tými 
učiteľkami, ktoré mi natlačili do hlavy 
všetky tie vedomosti, ktoré teraz mám a 
rozdávam ďalšej generácii.



 Roky plynuli a ja som sa zrazu ocitla v ôsmom 
ročníku. Keď som odchádzala z tejto školy, myslela som 
si, že sa už s Kežmarskou 30 lúčim navždy. Je jasné, 
že som ako zrelá štrnástka nevedela, ako naložím so 
svojím životom a ktorou cestou sa vyberiem. V talóne 
som mala kadečo. Rozhodnúť sa bolo ťažké. 

 Osud to zariadil tak, že ako kvalifikovaná
učiteľka som sa uchádzala o prácu práve v Mojej škole. 

Podarilo sa!

 Predo mnou sa otvorila trinásta komnata a ja, 
bývalá žiačka tejto školy, som stála na druhej strane, 
strane učiteľov. Moji bývalí učitelia sa obratom ruky stali 
mojimi kolegami, dvere zborovne, ktoré som predtým 
nikdy neotvárala,  zrazu otváram dennodenne. Ale, čo 
je hlavné, práve ja som bola tá, ktorá začala vzdelávať a 
vychovávať.



Vyznanie. Život sa 
nezačína kolískou, ba 
ani dobytím doktorátov, 

ale chvíľou, keď sa prebudí  v ňom 
poznanie a cit ľudskosti“.

Hovorí sa, že po určitých  rokoch je 
potrebné uskutočniť zmeny vo svojom 
živote. Verte, nie je to pravda. Nedala 

som sa oklamať. Neľutujem!

Moje spomienky v tejto chvíli patria však 
tam, kde som strávila viac ako polovicu 
svojho života. Nehnuteľnosti  je možné 
obnoviť. Chce to len entuziazmus a... 

Nedá sa však obnoviť to, s čím som 
žila, chvalabohu, aj žijem. Množstvo 

smiechu, veľa halali, optimizmu, určite 

aj zamračená tvár, mizéria. Tým všetkým 
som prešla, aj prechádzam... Tu, v 

tejto škole, s týmito i bývalými žiakmi. 
Boli rôznorodí i podmienky rozdielne. 

Neopakovateľné. 

Neľutujem!

Na čo si okrem bežných radostí i 
problémov spomínam, sú moji kolegovia 
a kamaráti, ktorí ma prijali medzi seba. 
Nikde inde som nestretla taký zhluk 

spolupatričnosti ako tu, na  

S touto krásnou myšlienkou som sa stretla 
už v útlom detstve, keď moje túžby boli 

nesplniteľným snom. Prešla určitá doba. Čas 
plynul.. Sen sa stáva skutočnosťou.



Steinerovej / Kežmarskej č. 30. S 
radosťou a úsmevom na tvári si 

pripomínam neopakovateľné... Tí, ktorí 
to zažili, vedia. 

Okrem samozrejmých výchovno - 
vyučovacích činností, súperenia s inými 
školami vo vedomostných súťažiach a  
rôznych iných aktivitách sme sa vedeli 

zabaviť, zasmiať, zasrandovať bez toho, 
aby... Dosahovali sme kvalitné výsledky 

vo všetkých oblas-tiach vzdelania. Fandili 
sme jeden druhému. Nezávideli sme si. 

Všetci sme ťahali za jeden koniec.

Tak ako žiaci, aj učitelia.  Pravou 
rukou nám boli aj zanietení rodičia, 

ktorí nelenili. Aktívne sa zapájali 
do organizácie  školských podujatí,  

podporovali  ich činnosti, musím 
povedať, nielen finančne.

V tejto chvíli mi nedá, aby som si 
nespomenula na svojich blízkych 
priateľov, s ktorými mi bolo fajn. 

Janko Pirnik, telom i dušou telocvikár, 
srandista, ohľaduplný a citlivý človek 

-chlap. Hela Korscheltová – matikárka, 
obrovská optimistka, dobrá duša. Ivan 
Bober – všestranný chlapec -  nemám 
slov.  Majka Krupárová – tí starší ju 
poznajú, nebolo ju možné vyčerpať. 

Nedá sa zabudnúť.

X ... rokov som tu.

Tu je môj život.

Beáta Bardelčíková



Jubilantke – Kežmarskej

 Pozdravujem školu, s ktorou sú spojené moje detské časy i rodičovské povin-
nosti. Detské spomienky? 

 Ráno nám nevadilo prísť oveľa skôr do školy, pretože my, chlapci, sme mali stále 
obsadenú tú istú lavičku. V tej dobe okolo ihriska ich bolo dosť. „Veľké debaty“ sme 
viedli o všetkom možnom: športe, hudbe, motorkách, zážitkoch, dievčatách, modernej 
vede (na tú dobu) i detskej filozofii. Vždy sme sa pohádali a vždy sme boli kamaráti. 
Témy pre spor? Dá sa vo futbale jedenástka chytiť alebo zle kopnúť? Záver? Ešte nikto 
nekopol loptu rýchlosťou svetla!

Stále sme súťažili. Medzi sebou, len tak. Pre radosť. Nie pre odmeny. Práve naopak! 
My sme sa zložili po 10 korún (to bola suma v tých časoch!) a víťazi získali loptu.  
Bolo to určite lepšie ako dnes. Počítače, mobily, aj pre školopovinných disko-
téky...

 Občas sa náš šport zmenil na zápas vo voľnom štýle, výnimočne aj box. V tej 
dobe som nevedel, že moji súperi majú susedu (a jeden dokonca mamu) – moju budúcu 
slovenčinárku. Pozdravujem ju, spomínam v dobrom.

 Aha, dievčatá! Tie, samozrejme, akoby neexistovali. Ale čo iné by ma prinúti-
lo k tomu, aby som sa postavil „najväčšiemu bitkárovi“, ktorého som sa 8 rokov bál? 
Bola to detektívka, keď som sa snažil zistiť, kde to nádherné dievča býva. Spomienky 
pokračujú.

1. – 8.A -  triedne učiteľky p. Jendreková, Sabolová, Oravcová – pozdravujem Vás.

                        Ing. Ján Smolárik



Jubilantke – Kežmarskej

 Počas svojich študijných pobytov v zahraničí som si mnohokrát spomenul na 
tú „moju zeéšku“ so svojimi – ihriskami, triedami, spolužiakmi, ale aj na Vás 

– mojich učiteľov.

 Je to len nedávno, keď som ráno čo ráno prešiel dve ulice, potom veľkú 
križovatku a ocitol sa najprv na ihrisku a potom za bránami školy, ktorá – ako 
počúvam – teraz slávi štvrté desaťročie. Všetko si dobre pamätám, veď dvere na 
8.A v matematickej triede som poslednýkrát zatvoril v roku 1995 (vtedy to bola 
ZŠ s 8-ročnou dochádzkou). Ukázali ste mi ako tvorivo pristupovať k problémom a 
nebáť sa ich riešiť. Tu kdesi sa detské sny – pracovať pre NASA a konštruovať 

lietadlá, začali napĺňať... Áno, pracujem v americkej firme v oblasti letectva a 
spolu s tímom riešime postupy zavádzania nových technológií, robíme výskum a vývoj 

letectva a kozmonautiky budúcnosti. 

 Veľmi rád by som prišiel s kytičkou vďaky osobne, ale pracovné povinnosti ma 
od Košíc vzdialili na tisíce kilometrov. Želám Vám, aby sa Vám aj naďalej lepšie 

a lepšie darilo, aby ste v sebe našli silu a nevyčerpateľný zdroj nápadov. A 
zdravia, toho Vám želám najviac.

     Váš bývalý žiačik, teraz už  Ing. Michal Dzian
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