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Hymna školy  
 
 

1. Na trištvrte hodiny zasadne vždy zvedavos ,    
u ebnice, po íta e - náš najvernejší hos .             
Telocvi a, školský dvor a dlhé rozhovory,          
cez prestávku vyriešime, o om sa to hovorí.           
 
                                             Refrén : 
                                             Od zápisu po deviatku je to celkom isté,            
                                             je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,       
                                             strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,           
                                             ktoré neskôr zmeníme na spomienky milé.              
 
2. Pä krát pä  je dvadsa  pä , ypsilony ostanú,      
našli sme si kamarátov, o sa nás vždy zastanú.     
Mnohí z nich  sú zo zborovne, tí ostatní z triedy,    
priate stvo je istota, o sa nikdy  nemení.               

 
                                                   Refrén : 

                                             Od zápisu po deviatku je to celkom isté,                  
                                             je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,           
                                             strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,              
                                             zostanú nám spomienky na Abovskú milé.               

2

1. Na trištvrte hodiny zasadne vždy zvedavosť,   
učebnice, počítače - náš najvernejší hosť.            
Telocvičňa, školský dvor a dlhé rozhovory,         
cez prestávku vyriešime, o čom sa to hovorí.

Refrén:
Od zápisu po deviatku je to celkom isté,           
je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,      
strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,          
ktoré neskôr zmeníme na spomienky milé. 

2. Päťkrát päť je dvadsať päť, ypsilony ostanú,     
našli sme si kamarátov, čo sa nás vždy zastanú.    
Mnohí z nich  sú zo zborovne, tí ostatní z triedy,   
priateľstvo je istota, čo sa nikdy nemení.

Refrén:
Od zápisu po deviatku je to celkom isté,                 
je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,          
strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,             
zostanú nám spomienky na Abovskú milé.

Text    : Mgr. Silvia Šimonová
                                                                           
Hudba : PaedDr. Ján Pavelčák



 
                                                                           Text    : Mgr. Silvia Šimonová 
                                                                           Hudba : PaedDr. Ján Pavel ák  
 
 
Príhovor riadite a školy  
 
 
Vážení priatelia,  
 
     v tomto školskom roku si naša škola pripomína 50 rokov svojej 
existencie. D a 22.septembra 1958 prešli jej bránami prví žiaci.  
 
     Táto významná udalos  je príležitos ou, aby sme si pripomenuli 
najvýznamnejšie okamihy v jej živote. V  publikácii sa v stru nosti 
zmienime o histórii, premenách a zmenách, ktoré sa udiali                                                             
po as 50 rokov jej  jestvovania a oboznámime  s najvýznamnejšími 
medzníkmi, úspechmi našich žiakov  a   sú asnos ou.  
 
      Výro ie školy je príležitos ou na to, aby sme si pripomenuli  jej základné poslanie -  
poskytova  našim žiakom základné vzdelanie, vyzbroji  ich vedomos ami a zru nos ami, 
ktoré sa stanú  pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stava  v alšej príprave na 
povolanie a dobre sa uplatni  v živote. Toto naše poslanie  50 rokov zodpovedne plníme, 
z mnohých našich absolventov vyrástli odborníci v rôznych profesiách, mnohí sa dobre 
uplatnili v živote, stali významnými osobnos ami kultúrneho a spolo enského života.    
 
      Pä desiatro ná história našej školy je naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou 
a uš achtilou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí 
svedomito a zodpovedne vykonávali svoju prácu, stali sa sú as ou školy a tvorili jej dejiny. 
S láskou a trpezlivos ou  vštepovali žiakom základy vied a vychovávali z nich dobrých udí. 
V nespo etných  innostiach, asto na úkor vlastného vo ného asu i svojich rodín, tvarovali 
ich osobnosti a charaktery, vytvárali dobrý vz ah k škole, mestu  i svojej vlasti.  My, ich 
nasledovníci, chceme napredova  úspešne alej a plni  ciele, ktoré sme si  vytý ili do 
budúcnosti. Veríme, že s pomocou obce a  našich nadriadených orgánov tieto ciele naplníme. 
 
     Pri príležitosti tohto krásneho výro ia chcem vyjadri  po akovanie  všetkým tým, ktorí sa 
akýmko vek spôsobom a na akomko vek poste zaslúžili  o dobré meno našej  školy.   
Jubilantke želám do alších rokov ve a dobrých a usilovných žiakov, zanietených u ite ov, 
obetavých rodi ov,  lepšie finan né zabezpe enie, pochopenie a pomoc kompetentných pri 
riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, ve a trpezlivosti a životného optimizmu.  
 
                                                                                        Mgr. Michal urik, riadite  školy  
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- Školstvo v Barci má bohatú históriu. Prvým 
známym laickým učiteľom v Barci bol od r. 1837 
Andrej Lewandowský, ktorý učil na cirkevnej škole. 
Vyučovací jazyk bol výlučne slovenský. 

- Od r. 1919 pôsobil v Barci na 4-triednej štátnej 
ľudovej škole ako správca Ladislav Birčák, ktorý 
rozvinul bohatú osvetovú činnosť.

- V oslobodenej Barci začalo vyučovanie vo vojnou 
poškodenej ľudovej škole dňa 13. apríla 1945. Inventár 
pozostával v dvoch triedach po 30 kusov lavíc a 2 
tabule, k tomu nadšenie riaditeľa školy Juraja Tuleju 
a ostatných učiteľov, ale aj učiteľa a rodáka z Barce 
Andreja Pástora.

- Po uzákonení jednotnej deväťročnej školy museli 12-
roční a starší barčianski chlapci a dievčatá dochádzať 
za získaním základného vzdelania do Košíc. Škola v 
Barci mala len 5 tried a 3 učebne. 

- Od 1.septembra 1954 mala osemročná škola v Barci 
8 tried a 6 učební, siedma učebňa bola v knižnici pri 
Kultúrnom dome. V 6. až 8.ročníku bolo zavedené 
odborné vyučovanie. Do funkcie riaditeľa plne 
organizovanej školy bol ustanovený Ľudovít Hvizdoš, 
zástupkyňou riaditeľa sa stala Helena Popreňáková, 
ktorú v roku 1956 vystriedal Ján Vrabec.

 
 
 
Z histórie školstva v Barci 
 
- Školstvo v Barci má bohatú históriu. Prvým známym laickým u ite om v Barci bol od          
r. 1837 Andrej Lewandowský, ktorý u il na cirkevnej škole. Vyu ovací jazyk bol výlu ne 
slovenský.  
 
- Od r. 1919 pôsobil v Barci na 4-triednej štátnej udovej škole ako správca Ladislav Bir ák, 
ktorý rozvinul bohatú osvetovú innos . 
 
- V oslobodenej Barci za alo vyu ovanie vo vojnou poškodenej udovej škole d a 13. apríla 
1945. Inventár pozostával v dvoch triedach po 30 kusov lavíc a 2 tabule, k tomu nadšenie 
riadite a školy Juraja Tuleju a ostatných u ite ov, ale aj u ite a a rodáka z Barce Andreja 
Pástora. 
 
- Po uzákonení jednotnej devä ro nej školy museli 12-ro ní a starší bar ianski chlapci 
a diev atá dochádza  za získaním základného vzdelania do Košíc. Škola v Barci mala len       
5 tried a 3 u ebne.  
 
- Od 1.septembra 1954 mala osemro ná škola v Barci 8 tried a 6 u ební, siedma u eb a bola 
v knižnici pri Kultúrnom dome. V 6. až 8.ro níku bolo zavedené odborné vyu ovanie. Do 
funkcie riadite a plne organizovanej školy bol ustanovený udovít Hvizdoš, zástupky ou 
riadite a sa stala Helena Popre áková, ktorú v roku 1956 vystriedal Ján Vrabec. 

 
 

Z histórie školstva 

V BArci
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- V roku 1956 z iniciatívy miestnych orgánov a 
riaditeľstva školy sa začalo s výstabou novej 12- 
triednej školy bez telocvične a školskej jedálne.

- Počas letných prázdnin v roku 1958 nastali zmeny 
vo vedení školy. Riaditeľ školy, Ľudovít Hvizdoš, bol 
poverený funkciou vedúceho odboru školstva ONV v 
Košiciach. Do funkcie riaditeľa Osemročnej strednej 
školy v Barci bol menovaný Michal Tkáč, vo funkcii 
zástupcu ostáva Ján Vrabec.

- Novostavba školy k 1.septembru 1958 ukončená 
nebola. Mala množstvo kolaudačných závad, ktoré 
boli odstránené v priebehu ďalších mesiacov a do 
užívania bola daná až začiatkom 60. rokov. Budova 
školy sa stala pýchou obce. 

- Otvorenie školského roka 1958/1959 sa uskutočnilo 
na školskom dvore v starej budove školy. Vyučovanie 
v novostavbe sa začalo až 22.septembra 1958. 
Učitelia, žiaci a rodičia pomáhali svojou brigádnickou 
činnosťou, aby sa budova školy stala prevádzky 
schopnou.

- Žiaci, ktorí navštevovali školu v meste boli zaškolení 
do tunajšej školy. K 1.septembru 1958 škola mala 14 
tried a v nej 369 žiakov, 15 učiteľov a 2 oddelenia 
školskej družiny, v ktorej pôsobili 2 vychovávateľky. 
V jednej budove starej školy bola zriadená  školská 
jedáleň s trojčlenným kuchynským personálom, kde 
sa stravovalo  100 žiakov.

- V roku 1956 z iniciatívy miestnych orgánov a riadite stva školy sa za alo s výstabou novej 
12- triednej školy bez telocvi ne a školskej jedálne. 
 
- Po as letných prázdnin v roku 1958 nastali zmeny vo vedení školy. Riadite  školy, udovít 
Hvizdoš, bol poverený funkciou vedúceho odboru školstva ONV v Košiciach. Do funkcie 
riadite a Osemro nej strednej školy v Barci bol menovaný Michal Tká , vo funkcii zástupcu 
ostáva Ján Vrabec. 
 
- Novostavba školy k 1.septembru 1958 ukon ená nebola. Mala množstvo kolauda ných 
závad, ktoré boli odstránené v priebehu alších mesiacov a do užívania bola daná až 
za iatkom 60. rokov. Budova školy sa stala pýchou obce.  

 
 
- Otvorenie školského roka 1958/1959 sa uskuto nilo na školskom dvore v starej budove 
školy. Vyu ovanie v novostavbe sa za alo až 22.septembra 1958. U itelia, žiaci a rodi ia 
pomáhali svojou brigádnickou innos ou, aby sa budova školy stala prevádzky schopnou.  

Z histórie školstva 

V BArci
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- Školská družina plnila svoje poslanie v plnom 
rozsahu. Prvou vedúcou školskej družiny bola Edita 
Hvizdošová, neskôr Lenka Madasová, rozália 
Tkáčová a Eva Škulecová. Okrem výchovnej činnosti 
so žiakmi úspešnú činnosť vyvíjali krúžky spevácky, 
tanečný a recitačný. 

- Škola pre rodičov a verejnosť pripravovala akadémie, 
pre spoločenské organizácie a patronátne závody 
poskytovala kultúrne programy. Premietanie filmov 
pre žiakov sa uskutočňovalo v kine u Gujdana, po jeho 
zrušení v osvetovej besede Mier, ako aj v priestoroch 
školy. Od učiteľov sa vyžadovala účasť na verejných 
zhromaždeniach. 

- Práce bolo neúrekom, a často boli učitelia preťažovaní 
množstvom akcií. O plánovanie kultúrnych programov 
sa starala Mária Čisláková. Veľmi dobrými a 
úspešnými moderátorkami kultúrnych programov 
boli Jolana Fotulová a Eva Škulecová.

- Počas celého obdobia k významným a pôsobivým 
akciám žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku 
boli „Venček“ a „Rozlúčka so školou“  za prítomnosti 
učiteľov a rodičov.

 
 
 
- Školská družina plnila svoje poslanie v plnom rozsahu. Prvou vedúcou školskej družiny bola 
Edita Hvizdošová, neskôr Lenka Madasová, Rozália Tká ová a Eva Škulecová. Okrem 
výchovnej innosti so žiakmi úspešnú innos  vyvíjali krúžky spevácky, tane ný a recita ný.  
 
- Škola pre rodi ov a verejnos  pripravovala akadémie, pre spolo enské organizácie 
a patronátne závody poskytovala kultúrne programy. Premietanie filmov pre žiakov sa 
uskuto ovalo v kine u Gujdana, po jeho zrušení v osvetovej besede Mier, ako aj 
v priestoroch školy. Od u ite ov sa vyžadovala ú as  na verejných zhromaždeniach.  
 
- Práce bolo neúrekom, a asto boli u itelia pre ažovaní množstvom akcií. O plánovanie 
kultúrnych programov sa starala Mária isláková. Ve mi dobrými a úspešnými 
moderátorkami kultúrnych programov boli Jolana Fotulová a Eva Škulecová. 
 
- Po as celého obdobia k významným a pôsobivým akciám žiakov kon iacich povinnú 
školskú dochádzku boli „Ven ek“ a „Rozlú ka so školou“  za prítomnosti u ite ov a rodi ov. 
 

 
 
 
- Vedenie školy v školskom roku 1958/1959 nadviazalo družbu s prvou Osemro nou strednou 
školou vo Svitavách. Došlo k vzájomnej výmene delegácií obidvoch škôl. Tak sa zrodilo 
zdravé a úprimné priate stvo, ktoré medzi sebou udržiavali u itelia aj žiaci vzájomným 
dopisovaním i pobytom v rodinách.  
 
- alší družobný styk škola nadviazala so Základnou školou Ostrava – Radvanice. Družba sa 
úspešne rozvíjala aj v tomto prípade dopisovaním a vzájomnou výmenou žiakov a v rodinách.  
 
- 14. mája 1987 bol nadviazaný družobný styk s nemeckou školou Ober Schule Cottbus. Pri 
návšteve na riadite a školy Waltera Grossa ve mi dobrý dojem zanechala naša škola najmä 
telocvi a. Táto návšteva bola tiež opätovaná návštevou riadite a školy M.Tká a v Nemecku. 
 
- Športová innos  žiakov je spojená  najmä  s menami u ite ov telesnej výchovy Jána 
Vrabca, Eleny Vrabcovej, ktorý boli okresnými ná elníkmi celoštátnej spratakiády, Eriky 
Baštiovej, Alžbety Štrasserovej, Jolany Fotulovej ale aj u ite ov telesnej výchovy ro níkov    
1-4. 
 
- Naši žiaci ako najlepší cvi enci dosiahli úspechy v spartakiáde na úrovni okresu, kraja aj 
celoštátne úspechy. Milé spomienky sú na telovýchovné slávnosti v roku 1958, ke  žiaci 
vystúpili s troma skladbami a najlepší vystúpili aj v Bratislave. Na druhej celoštátnej 
spartakiáde v štyroch skladbách vystúpilo 136 žiakov.  
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- Vedenie školy v školskom roku 1958/1959 nadviazalo družbu s prvou Osemro nou strednou 
školou vo Svitavách. Došlo k vzájomnej výmene delegácií obidvoch škôl. Tak sa zrodilo 
zdravé a úprimné priate stvo, ktoré medzi sebou udržiavali u itelia aj žiaci vzájomným 
dopisovaním i pobytom v rodinách.  
 
- alší družobný styk škola nadviazala so Základnou školou Ostrava – Radvanice. Družba sa 
úspešne rozvíjala aj v tomto prípade dopisovaním a vzájomnou výmenou žiakov a v rodinách.  
 
- 14. mája 1987 bol nadviazaný družobný styk s nemeckou školou Ober Schule Cottbus. Pri 
návšteve na riadite a školy Waltera Grossa ve mi dobrý dojem zanechala naša škola najmä 
telocvi a. Táto návšteva bola tiež opätovaná návštevou riadite a školy M.Tká a v Nemecku. 
 
- Športová innos  žiakov je spojená  najmä  s menami u ite ov telesnej výchovy Jána 
Vrabca, Eleny Vrabcovej, ktorý boli okresnými ná elníkmi celoštátnej spratakiády, Eriky 
Baštiovej, Alžbety Štrasserovej, Jolany Fotulovej ale aj u ite ov telesnej výchovy ro níkov    
1-4. 
 
- Naši žiaci ako najlepší cvi enci dosiahli úspechy v spartakiáde na úrovni okresu, kraja aj 
celoštátne úspechy. Milé spomienky sú na telovýchovné slávnosti v roku 1958, ke  žiaci 
vystúpili s troma skladbami a najlepší vystúpili aj v Bratislave. Na druhej celoštátnej 
spartakiáde v štyroch skladbách vystúpilo 136 žiakov.  

- Vedenie školy v školskom roku 1958/1959 
nadviazalo družbu s prvou Osemročnou 
strednou školou vo Svitavách. Došlo k vzájomnej 
výmene delegácií obidvoch škôl. Tak sa zrodilo 
zdravé a úprimné priateľstvo, ktoré medzi 
sebou udržiavali učitelia aj žiaci vzájomným 
dopisovaním i pobytom v rodinách. 

- Ďalší družobný styk škola nadviazala so 
Základnou školou Ostrava – Radvanice. 
Družba sa úspešne rozvíjala aj v tomto prípade 
dopisovaním a vzájomnou výmenou žiakov a 
v rodinách. 

- 14. mája 1987 bol nadviazaný družobný styk 
s nemeckou školou Ober Schule Cottbus. Pri 
návšteve na riaditeľa školy Waltera Grossa 
veľmi dobrý dojem zanechala naša škola 
najmä telocvičňa. Táto návšteva bola tiež 
opätovaná návštevou riaditeľa školy M.Tkáča 
v Nemecku.

- Športová činnosť žiakov je spojená  najmä  
s menami učiteľov telesnej výchovy Jána 
Vrabca, Eleny Vrabcovej, ktorý boli 
okresnými náčelníkmi celoštátnej spratakiády, 
Eriky Baštiovej, Alžbety Štrasserovej, Jolany 
Fotulovej ale aj učiteľov telesnej výchovy 
ročníkov    1-4.

- Naši žiaci ako najlepší cvičenci dosiahli 
úspechy v spartakiáde na úrovni okresu, kraja 
aj celoštátne úspechy. Milé spomienky sú na 
telovýchovné slávnosti v roku 1958, keď žiaci 
vystúpili s troma skladbami a najlepší vystúpili 
aj v Bratislave. Na druhej celoštátnej spartakiáde 
v štyroch skladbách vystúpilo 136 žiakov. 
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- Dobrá spolupráca bola aj s miestnym dobrovo ným požiarnym zborom. V sú ažiach Plame  
sa žiaci asto umiest ovali na prvom mieste v okrese a kraji. Ú innú pomoc poskytova Imrich 
Varga a alší cvi itelia.  
 
- Na úseku záujmovej innosti si ve mi dobre po ínala u ite ka Helena Ba ová v krúžkoch 
astronomický a po íta ový, ktoré viedla nieko ko rokov.  
 
- V roku 1973 sa podarilo v školskej budove zriadi  školskú jedále  a vybudova  pre u 
pivni ný skladovací priestor. Túto skuto nos  kvitovali nielen žiaci ale aj rodi ia a u itelia, o 
spôsobilo aj zvýšenie po tu stravníkov. Vedúca kuchárka Pani Zlatica Kmecová bola 
vyznamená Ministerstvom školstva a bol jej udelený titul Zaslúžilý školský pracovník. 
Vedúcou školskej jedálne bola Jolana Jakabová, neskôr Veronika Gombošová. V sú asnosti 
vykonáva túto funkciu Valéria Šoltésová.   
 
- Prvým predsedom ZRPŠ bol Tomáš Šuba, po om sa vo funkcii vystriedali J.Lušková, M. 
Wilkelmesová, L. umbalová, Ing.A.Kocúrek, L.Seke ský, Ing.P.Varga, F.Gábor, J.Kiszel, D. 
Balázs. V sú asnosti vykonáva funkciu predsedu ZR Rastislav Varga.  
 
- K ozdraveniu životného a pracovného prostredia školy iste prispelo aj zavedenie vodovodu. 
Za pomoci rodi ov a ob anov v krátkom ase bola škola splynofikovaná a tak vyriešený 
problém vykurovania. Ú innú pomoc poskytol plynárenský závod, konkrétne T. urica          
a  J. Kiszel. 

- Dobrá spolupráca bola aj s miestnym dobrovoľným požiarnym zborom. V súťažiach Plameň sa žiaci často 
umiestňovali na prvom mieste v okrese a kraji. Účinnú pomoc poskytova imrich Varga a ďalší cvičitelia. 

- Na úseku záujmovej činnosti si veľmi dobre počínala  učiteľka  Helena Bačová  v  krúžkoch  astronomický 
a počítačový, ktoré viedla niekoľko rokov. 

- V roku 1973 sa podarilo v školskej budove zriadiť školskú jedáleň a vybudovať pre ňu pivničný skladovací 
priestor. Túto skutočnosť kvitovali nielen žiaci ale aj rodičia a učitelia, čo spôsobilo aj zvýšenie počtu stravní-
kov. Vedúca kuchárka Pani Zlatica Kmecová bola vyznamená Ministerstvom školstva a bol jej udelený titul 
Zaslúžilý školský pracovník. Vedúcou školskej jedálne bola Jolana Jakabová, neskôr Veronika Gombošová. 
V súčasnosti vykonáva túto funkciu Valéria Šoltésová a Jarmila Gécyová. 

- Prvým predsedom ZRPŠ bol Tomáš Šuba, po ňom sa vo funkcii vystriedali J.Lušková, M. Winkelmesová, 
L.Ďumbalová, ing.A.Kocúrek, L.Sekeľský, ing.P.Varga, F.Gábor, J.Kiszel, D. Balázs. V súčasnosti vykoná-
va funkciu predsedu ZR rastislav Varga. 

- K ozdraveniu životného a pracovného prostredia školy iste prispelo aj zavedenie vodovodu. Za pomoci 
rodičov a občanov v krátkom čase bola škola splynofikovaná a tak vyriešený problém vykurovania. Účinnú 
pomoc poskytol plynárenský závod, konkrétne T. Ďurica   a  J. Kiszel.
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- Riadite stvo a pracovníci školy za pomoci rodi ov i žiakov v spolupráci s ObNV Košice IV 
29.septembra 1982 za ali s budovaním telocvi ne, a tak sa rozhodli zlepši  podmienky pre 
vyu ovanie telesnej výchovy. Telocvi a bola vybudovaná v akcii „Z“ za 20 mesiacov 
v rozlohe 630 metrov štvorcových 

 

 
 
 

 
 
- Riadite stvo a pracovníci školy za pomoci rodi ov i žiakov v spolupráci s ObNV Košice IV 
29.septembra 1982 za ali s budovaním telocvi ne, a tak sa rozhodli zlepši  podmienky pre 
vyu ovanie telesnej výchovy. Telocvi a bola vybudovaná v akcii „Z“ za 20 mesiacov 
v rozlohe 630 metrov štvorcových 

 

 
 
 

 
 
- Riadite stvo a pracovníci školy za pomoci rodi ov i žiakov v spolupráci s ObNV Košice IV 
29.septembra 1982 za ali s budovaním telocvi ne, a tak sa rozhodli zlepši  podmienky pre 
vyu ovanie telesnej výchovy. Telocvi a bola vybudovaná v akcii „Z“ za 20 mesiacov 
v rozlohe 630 metrov štvorcových 

 

 
 
 

- Riaditeľstvo a pracovníci školy za pomoci rodičov i žiakov v spolupráci s ObNV Košice 
IV 29.septembra 1982 začali s budovaním telocvične, a tak sa rozhodli zlepšiť podmienky 
pre vyučovanie telesnej výchovy. Telocvičňa bola vybudovaná v akcii  „Z“  za 20 mesiacov v 
rozlohe 630 metrov štvorcových
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- Za mimoriadnu aktivitu a organizátorskú činnosť 
pri výstavbe telocvične  v akcii „Z“  bol Michalovi 
Tkáčovi, riaditeľovi školy, udelený Diplom vlády 
ČSSR a Ústrednej rady odborov a bol následne 
schválený do Galérie najlepších pracovníkov mesta 
Košice. Za zavedenie plynofikácie do budovy školy, 
za rekonštrukciu dielne pre pracovné vyučovanie a 
vybudovanie kabinetov bol  menovanému udelený 
titul Vzorný pracovník rezortu školstva.

- Dňa 19.3.1990 bola zvolená do funkcie riaditeľky 
školy Mgr. Erika Baštiová, funkciu zást. riaditeľa 
školy začala vykonávať Mária Čisláková a od r. 1994 
vykonáva túto funkciu Mgr. Helena Bačová.

- Významným medzníkom v živote školy bol 1. január 
1998, kedy škola prešla  do právnej subjektivity. 

- Dňa 25. augusta 1998 MŠ SR na základe predloženého 
projektu zaradilo školu do Národnej siete škôl 
podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. 

- Od 1.7.2000 odišla do dôchodku riaditeľka školy, 
Mgr. Erika Baštiová. Na jej miesto po výberovom 
konaní nastúpil Mgr. Michal Ďurik. S nástupom 
nového riaditeľa školy sa začal  proces premeny školy 
na modernú vzdelávaciu inštitúciu.

- Na začiatku školského roka 2001/2002 bola do 

funkcie zást. riaditeľa školy pre úsek 1-4 a ŠKD 
menovaná Mgr. Beáta Janečková.

- V školskom roku 2002/2003 sa začalo vydávanie  
žiackeho  časopisu „Školák“. Ročne vychádzajú 3 čísla, 
činnosť  koordinujú Mgr. Silvia Šimonová a Eugen 
Mátyás. 

- V mesiaci december 2002 bola  vďaka spolupráci 
vedenia školy a starostu MČ Košice-Barca, Ladislava 
Buľka, s f. LYNX  zriadená  učebňa výpočtovej 
techniky. Učebňa bola vybavená novým nábytkom,  
bola vytvorená počítačová sieť pozostávajúca z  1 
riadiacej jednotky  pre učiteľa a 9 žiackych počítačov. 

- Vo februári 2003 škola  spracovala projekt Infovek.   
Projekt bol úspešný v 2. etape. Na základe toho škola 
obdržala 6 výkonných počítačov, skener a tlačiareň. 
Učebňa výpočtovej techniky  bola pripojená na 
Internet. Ten bol zavedený aj do kancelárie riaditeľa 
školy, zást. riaditeľa, zborovne, výchovného poradcu, 
hospodárky školy a vedúcej ŠJ. 

- Okrem modernizácie výchovno-vzdelávacieho 
procesu venovalo vedenie  školy pozornosť budove 
školy, ktorej niektoré časti boli v havarijnom stave. 
V r. 2005 bola  opravená  predná časť fasády školy, 
neskôr bol vybudovaný  nový hlavný prívod elektriny 
do školy a ŠJ. 
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- Okrem modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu venovalo vedenie  školy pozornos  
budove školy, ktorej niektoré asti boli v havarijnom stave. V r. 2005 bola  opravená  predná 
as  fasády školy, neskôr bol vybudovaný  nový hlavný prívod elektriny do školy a ŠJ.  

 
 
- V školskom roku 2006/2007 sa za alo s výmenou okien. V sociálnych zariadeniach bolo 
vymenených 24  zni ených okien za plastové. 
 
- U eb a výpo tovej techniky pre malé priestory nevyhovovala potrebám školy. Z toho 
dôvodu bola za iatkom škol. roka 2007/2008 daná do užívania nová, priestrannejšia u eb a, 
v ktorej môžu pracova  celé triedy. U eb a bola  doplnená novými po íta mi, automatickým 
premietacím plátnom, dataprojektorom a notebookom pre u ite ov.  
 



- V školskom roku 2006/2007 sa začalo s výmenou 
okien. V sociálnych zariadeniach bolo vymenených 
24  zničených okien za plastové.

- Učebňa výpočtovej techniky pre malé priestory 
nevyhovovala potrebám školy. Z toho dôvodu bola 
začiatkom škol. roka 2007/2008 daná do užívania 
nová, priestrannejšia učebňa, v ktorej môžu pracovať 
celé triedy. Učebňa bola  doplnená novými počítačmi, 
automatickým premietacím plátnom, dataprojektorom 
a notebookom pre učiteľov. 
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- Za mimoriadnu aktivitu a organizátorskú innos  pri výstavbe telocvi ne  v akcii „Z“  bol 
Michalovi Tká ovi, riadite ovi školy, udelený Diplom vlády SSR a Ústrednej rady odborov 
a bol následne schválený do Galérie najlepších pracovníkov mesta Košice. Za zavedenie 
plynofikácie do budovy školy, za rekonštrukciu dielne pre pracovné vyu ovanie 
a vybudovanie kabinetov bol  menovanému udelený titul Vzorný pracovník rezortu školstva. 
 
- D a 19.3.1990 bola zvolená do funkcie riadite ky školy Mgr. Erika Baštiová, funkciu zást. 
riadite a školy za ala vykonáva  Mária isláková a od r. 1994 vykonáva túto funkciu Mgr. 
Helena Ba ová. 
 
- Významným medzníkom v živote školy bol 1. január 1998, kedy škola prešla  do právnej 
subjektivity.  
 
- D a 25. augusta 1998 MŠ SR na základe predloženého projektu zaradilo školu do Národnej 
siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.  
 
- Od 1.7.2000 odišla do dôchodku riadite ka školy, Mgr. Erika Baštiová. Na jej miesto po 
výberovom konaní nastúpil Mgr. Michal urik. S nástupom nového riadite a školy sa za al  
proces premeny školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu. 
 
- Na za iatku školského roka 2001/2002 bola do funkcie zást. riadite a školy pre úsek 1-4 
a ŠKD menovaná Mgr. Beáta Jane ková. 
 
- V školskom roku 2002/2003 sa za alo vydávanie  žiackeho  asopisu „Školák“. Ro ne 
vychádzajú 3 ísla, innos   koordinujú Mgr. Silvia Šimonová a Eugen Mátyás.  
 
- V mesiaci december 2002 bola  v aka spolupráci vedenia školy a starostu M  Košice-
Barca, Ladislava Bu ka, s f. LYNX  zriadená  u eb a výpo tovej techniky. U eb a bola 
vybavená novým nábytkom,  bola vytvorená po íta ová sie  pozostávajúca z  1 riadiacej 
jednotky  pre u ite a a 9 žiackych po íta ov.  
 

 
 
- Vo februári 2003 škola  spracovala projekt Infovek.   Projekt bol úspešný v 2. etape. Na 
základe toho škola obdržala 6 výkonných po íta ov, skener a tla iare . U eb a výpo tovej 
techniky  bola pripojená na Internet. Ten bol zavedený aj do kancelárie riadite a školy, zást. 
riadite a, zborovne, výchovného poradcu, hospodárky školy a vedúcej ŠJ.  
 

Otvorenie školského roka 2008/2009
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- Zatiaľ najväčší rozsah prác v oblasti 
rekonštrukcie školy bol vykonaný v škol. 
roku 2007/2008. Škola dostala novú 
strechu, zrekoštruované boli priestory 
školskej kuchyne a jedálne, boli vymenené 
okná na severnej strane budovy školy. 
V tomto školskom roku sa začalo aj s 
výstavbou učebne v prírode. 

- Na  začiatku školského roka 2008/2009  
v živote školy nastali významné zmeny. 

Na základe nového školského zákona sa 
začala v praxi nová školská reforma, ktorá 
sa významnou mierou dotýka každej 
oblasti. Podľa nových pravidiel sa začalo 
vyučovanie v 1. a 5. ročníku. Posilnila 
sa  autonómia školy, boli vypracované 
nové školské programy pre 1. a 2. stupeň. 
Napriek počiatočným problémom 
veríme, že reforma bude v práci školy 
úspešná.

 
 

 



výZnamné výsledky
žiakov 

našej školy
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- Žiačky M. Babejová v roku 1959 a  M. Peterčáková v roku 1964, ako 
najlepšie žiačky a pionierky boli prijaté prezidentom republiky. Ocenil ich 
usilovnosť a snaživosť v školskej a mimoškolskej činnosti. 

- V školskom roku 1999/2000 žiak Michal Ondrejčo obsadil 1. miesto v 
krajskom kole Geografickej olympiády.

- Úspešní sme boli aj v školskom roku 2000/2001.  V krajskom kole Biologickej 
olympiády obsadila Martina Vargová 3. miesto. Opäť úspešne reprezentoval 
Michal Ondrejčo, v krajskom kole Geografickej olympiády obsadil 1. 
miesto. 

- Dňa 10. apríla 2001 sme dosiahli najvýraznejší úspech  histórii školy.  Michal 
Ondrejčo získal 1. miesto v celoslovenskom  kole Geografickej olympiády vo 
Vrábľoch. Úspešného reprezentanta našej školy pripravovala zást. riaditeľa 
školy Mgr. Helena Bačová. 

- Okrem vedomostných súťaží a olympiád sme „bodovali“ aj v umeleckej 
oblasti. Matúš Pačinda obsadil v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska 3. 
miesto.
 - Medzi úspešné školské roky patril rok 2005/2006. Matúš Pačinda v krajskom 
kole súťaže „Čo vieš o hviezdach“ obsadil 3. miesto. Postúpil do celoslovenského 
kola, kde obsadil 16. miesto. Ešte úspešnejší sme boli v Biologickej olympiáde. 
V krajskom kole obsadila Martina Franková 2. miesto a Lenka Zeleňáková 
1. miesto. Obidve postúpili do celoslovenského kola. Lenka obsadila 14. miesto 
a Martina 8. miesto. Žiačky pripravovala rNDr. Martina Fakačová.



- V nasledujúcom školskom roku 2006/2007 sme boli ešte 
úspešnejší. Lenka Zeleňáková obsadila v krajskom kole 
Biologickej olympiády 1. miesto a na celoslovenskom kole 
7. miesto. Matúš Pačinda  obsadil v krajskom kole súťaže 
„Čo vieš o hviezdach“ 1. miesto a v celoslovenskom kole 4. 
miesto. 

- Aj v poslednom školskom roku 2007/2008 sme okrem 
okresných kôl boli úspešní aj v krajskom kole - pre zmenu 
opäť v umeleckej oblasti. Divadelný súbor našich žiakov 
pod vedením Mgr. Silvie Šimonovej obsadil v Krajskom 
matičnom festivale  Divadelné Košice Jula Zborovjana  1. 
miesto. Žiaci súťažili s hrou M. Kukučína .- Rohy. 

 
 
Naši žiaci  na  stretnutí ví azov predmetových olympiád žiakov ZŠ okresu Košice IV 
 
   
Ú as  našich žiakov v projektoch 
 
- V projekte „Teplo, energia pohody v srdciach detí“, ktorý vyhlásili Slovenské 

elektrárne,  sme zásluhou našej žia ky Katky Ma ašovej získali pre školu 30 000.- Sk. 
 
- V školskom roku 2003/2004 sme boli úspešní v projekte ORANGE, ktorý bol zameraný 

na netradi né vyu ovacie postupy. 18 žiakov 5. ro níka pod vedením RNDr. Martiny 
Faka ovej spracovalo úspešný  projekt „Môj strom“. V aka tomu sme pre školu získali 
30 000.- Sk. 

 
- V školskom roku 2004/2005 sme sa zú astnili v spolupráci s PF UPJŠ Košice na 

medzinárodnom projekte, v rámci ktorého  naši žiaci pod vedením RNDr. Moniky 
Antušovej monitorovali vodu v okolí našej školy. V projekte sme boli úspešní, získali 
sme monitorovací kufrík vybavený najmodernejšou technikou.  

 
- V rámci  4. ro níka sú aže  „Kde a ako budeme býva “ spracovali naši žiaci pod vedením 

RNDr. Moniky Antušovej projekt pod názvom „Školský dvor ako biotop“.  Projekt bol 
úspešný, od spol. U.S.Steel Košice sme získali sumu 49 800.- Sk, ktorú sme využili na 
úpravu vonkajšieho areálu školy. Vybudovali sme oddychovú zónu so záhradnými 
jazierkami, ktorej sú as ou je aj u eb a v prírode.  

 

 
 
 
- V nasledujúcom školskom roku 2006/2007 sme boli ešte úspešnejší. Lenka Zele áková 
obsadila v krajskom kole Biologickej olympiády 1. miesto a na celoslovenskom kole 7. 
miesto. Matúš Pa inda  obsadil v krajskom kole sú aže „ o vieš o hviezdach“ 1. miesto 
a v celoslovenskom kole 4. miesto.  
 
- Aj v poslednom školskom roku 2007/2008 sme okrem okresných kôl boli úspešní aj 
v krajskom kole - pre zmenu opä  v umeleckej oblasti. Divadelný súbor našich žiakov pod 
vedením Mgr. Silvie Šimonovej obsadil v Krajskom mati nom festivale  Divadelné Košice 
Jula Zborovjana  1. miesto. Žiaci sú ažili s hrou M. Kuku ína .- Rohy.  

- Úspešní sme boli aj v školskom roku 2000/2001.  V krajskom kole Biologickej olympiády 
obsadila Martina Vargová 3. miesto. Opä  úspešne reprezentoval Michal Ondrej o, 
v krajskom kole Geografickej olympiády obsadil 1. miesto.  
 
- D a 10. apríla 2001 sme dosiahli najvýraznejší úspech  histórii školy.  Michal Ondrej o 
získal 1. miesto v celoslovenskom  kole Geografickej olympiády vo Vráb och. Úspešného 
reprezentanta našej školy pripravovala zást. riadite a školy Mgr. Helena Ba ová.  
 

 
 
- Okrem vedomostných sú aží a olympiád sme „bodovali“ aj v umeleckej oblasti. Matúš 
Pa inda obsadil v krajskom kole sú aže Slávik Slovenska 3. miesto. 
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- Okrem vedomostných sú aží a olympiád sme „bodovali“ aj v umeleckej oblasti. Matúš 
Pa inda obsadil v krajskom kole sú aže Slávik Slovenska 3. miesto. 

 
- Medzi úspešné školské roky patril rok 2005/2006. Matúš Pa inda v krajskom kole sú aže 
„ o vieš o hviezdach“ obsadil 3. miesto. Postúpil do celoslovenského kola, kde obsadil 16. 
miesto. Ešte úspešnejší sme boli v Biologickej olympiáde. V krajskom kole obsadila Martina 
Franková 2. miesto a Lenka Zele áková 1. miesto. Obidve postúpili do celoslovenského 
kola. Lenka obsadila 14. miesto a Martina 8. miesto. Žia ky pripravovala RNDr. Martina 
Faka ová.  

 



Účasť našich žiakov 
v projektoch

- V projekte „Teplo, energia pohody v srdciach 
detí“, ktorý vyhlásili Slovenské elektrárne,  sme 
zásluhou našej žiačky Katky Maťašovej získali pre 
školu 30 000.- Sk.

- V školskom roku 2003/2004 sme boli 
úspešní v projekte ORANGE, ktorý bol zameraný 
na netradičné vyučovacie postupy. 18 žiakov 5. 
ročníka pod vedením rNDr. Martiny Fakačovej 
spracovalo úspešný  projekt „Môj strom“. Vďaka 
tomu sme pre školu získali 30 000.- Sk.

- V školskom roku 2004/2005 sme sa zúčastnili 
v spolupráci s PF UPJŠ Košice na medzinárodnom 
projekte, v rámci ktorého  naši žiaci pod vedením 
rNDr. Moniky Antušovej monitorovali vodu v 
okolí našej školy. V projekte sme boli úspešní, získali 
sme monitorovací kufrík vybavený najmodernejšou 
technikou. 

- V rámci  4. ročníka súťaže  „Kde a ako 
budeme bývať“ spracovali naši žiaci pod vedením 
rNDr. Moniky Antušovej projekt pod názvom 
„Školský dvor ako biotop“.  Projekt bol úspešný, od 
spol. U.S.Steel Košice sme získali sumu 49 800.- Sk, 
ktorú sme využili na úpravu vonkajšieho areálu školy. 
Vybudovali sme oddychovú zónu so záhradnými 
jazierkami, ktorej súčasťou je aj učebňa v prírode. 

- Pravidelne sa žiaci našej školy pod vedením 
PaedDr. Gabriely Fenkovej zapájajú do projektu 
„Zaspievajme si spolu“. Každoročným výsledkom 
ich práce je CD s nahrávkami piesní v podaní našich 
žiakov. 

- Okrem toho sme boli úspešní aj v projektoch 
Týždeň globálneho vzdelávania, Fullova ruža, 
Multimediálna čítanka a Multimediálne príbehy a 
rozprávky.

 
 
- Pravidelne sa žiaci našej školy pod vedením PaedDr. Gabriely Fenkovej zapájajú do 

projektu „Zaspievajme si spolu“. Každoro ným výsledkom ich práce je CD s nahrávkami 
piesní v podaní našich žiakov.  

 
- Okrem toho sme boli úspešní aj v projektoch Týžde  globálneho vzdelávania, Fullova 

ruža, Multimediálna ítanka a Multimediálne príbehy a rozprávky. 
 
 
Z prác našich žiakov  
 
 
Školu zvládne mnoho udí,                              
no životnú len zopár z nás,                               
pretože tá vyžaduje                                        
chladnú hlavu aj za zlých ias,                         
 
i stá  na prahu možného                                
i nemožného zárove ,                                    
i nahá a  skrytú pravdu,                                
i prekro i  svoj vlastný tie .                        

 
                 Mária Oravcová, IX. B                           
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Školu zvládne mnoho ľudí,                             
no životnú len zopár z nás,                              
pretože tá vyžaduje                                       
chladnú hlavu aj za zlých čias,                        

či stáť na prahu možného                               
či nemožného zároveň,                                   
či naháňať skrytú pravdu,                               
či prekročiť svoj vlastný tieň.                       

                 Mária Oravcová, IX. B         

Tento rok je niečím zvláštny, 
všetci sú už nedočkaví, 
na škole sa upratuje, maľuje či pracuje...
Už 50 rôčkov ju tu veru máme
a na oslavu sa chystáme!

Škola malým deťom stále zrána máva, 
už 50 rokov nám srdce rozdáva. 
Hoci sme ešte deti, 
vieme, že pre nás veselo svieti. 
Želáme ti k tvojmu sviatku
ešte /aspoň/ jednu päťdesiatku!

           Marianna Lenčáková, IX.A 

Čože sa to v škole deje?                             
Každý jasá a sa smeje.                               
Učitelia sú dnes milí,                                 
akoby ich vymenili.
Pán riaditeľ – to je šéf,                              
všetko zvláda ako džef.                              

Naša škola má dnes sviatok,                       
nie je to tak každý piatok. 
Oslavuje päťdesiatku, 
niet od toho väčšieho sviatku. 
Tešíme sa spolu s ňou, 
nech nám slúži veľa rokov. 

               Marianna Lendacká, IX. A

Jeseň  

       Jeseň je pre mňa jedno krásne ročné obdobie. Je 
to doba, kedy sa každý človek pripravuje na zimu. 
Mám ju rád aj preto, lebo vtedy sa dajú robiť veľmi 
zaujímavé veci – zbieranie farebných listov u nás 
v parku, zbieranie gaštanov, z ktorých sa potom 
robievajú pekné výtvory... Je to zaujímavé obdobie 
aj preto, že vtedy sa už všetky zvieratká /a niekedy 
aj ľudia/ pripravujú na zimný spánok. A na jeseň sa 
dajú hrať aj veľmi zaujímavé hry! 
     V túto krásnu dobu naša škola oslavuje už 50 
rokov od svojho založenia... Iste si poviete, že je to 
už veľmi krásny vek... V našej škole sa netrpezlivo 
čaká, kedy už nastane DEŇ OSLÁV. Všetko do 
seba zapadá ako puzzle. Myslel som tým jeseň a 
našu päťdesiatku.  Je to jednoducho krásny čas! 

Tomáš Dorov, V.A

Z prác našich

žiAKOV
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-  Z účinkujúcich žiakov v kultúrnych 
programoch vyrastali ochotnícki herci, 
speváci, tanečníci, recitátori. Príkladom 
toho sú aj bývalí žiaci, tohto času profe-
sionáli,  ako Peter Pačut  ako  „slovenský 
Fredy Mercury“  a Juraj Šoltés -  víťaz v 
tanečnej šou Bailando.

- K absolventom školy patrí aj futbalový 
reprezentant našej republiky Vladimír Ja-
nočko a karatista Peter Bonk.

                                                                                                    Tomáš Dorov, V.A 
 
 
Významní absolventi školy  
 
- Z ú inkujúcich žiakov v kultúrnych programoch vyrastali ochotnícki herci, speváci, 
tane níci, recitátori. Príkladom toho sú aj bývalí žiaci, tohto asu profesionáli,  ako Peter 
Pa ut  ako  „slovenský Fredy Mercury“  a Juraj Šoltés -  ví az v tane nej šou Bailando. 
 

 
 

 
 
 
- Medzi úspešnými absolventmi školy patrí významné miesto JUDr.  Jozefovi  Plachému, 
úspešnému olympionikovi a držite ovi mnohých rekordov. Bývalý bežec na stredných 
tratiach a vynikajúci reprezentant SSR, ú astník  štyroch letných olympiád, pri 
vyhodnocovaní ankety o Slovenského športovca 20. storo ia sa umiestnil na 21. mieste.  
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- Medzi úspešnými 
absolventmi školy patrí 
významné miesto JUDr.  
Jozefovi  Plachému, 
úspešnému olympionikovi 
a držiteľovi mnohých 
rekordov. Bývalý bežec 
na stredných tratiach a 
vynikajúci reprezentant 
ČSSR, účastník  štyroch 
letných olympiád, pri 
vyhodnocovaní ankety o 
Slovenského športovca 20. 
storočia sa umiestnil na 21. 
mieste.



     Základná škola na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-
Barci je plneorganizovanou školou. Nachádza sa v 
peknom prostredí, neďaleko chráneného mestského 
parku, ktorý sa v priebehu školského roka využíva na 
mnohé školské aktivity. Súčasťou školy je udržiavaný 
vonkajší areál so záhradnými jazierkami, učebňou 
v prírode  a priestormi na relaxáciu a odpočinok 
žiakov.     
     Škola je jedinou ZŠ pre mestské časti Košice-Barca 
a Šebastovce. V menšom počte ju navštevujú aj žiaci 
z iných mestských časti a okolia Košíc. Uvedeným 
špecifikám je prispôsobená aj prevádzka školy. 
Vzhľadom k tomu, že sa škola nachádza na okraji 
Košíc, snažíme sa zabezpečovať pre našich žiakov čo 
najviac aktivít priamo v škole, aby nemuseli strácať čas 
a cestovať do iných častí.
     Prioritou práce školy je, aby žiaci získali potrebné 
vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne 
použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli 
komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať 
informácie a vedeli prezentovať svoju prácu.  
     Výchovno-vzdelávacia činnosť smeruje k príprave 
žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli 
schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť 
problémy. Chceme pripraviť človeka rozhľadeného, 
vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v 
tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému 
vzdelávaniu.
     V škole vytvárame podmienky pre kvalitnú 
výchovu a vzdelávanie žiakov mimo vyučovania, 
zabezpečujeme kvalitnú a rôznorodú záujmovú 
činnosť, ktorá je zameraná predovšetkým na šport a  
prácu s počítačmi. 
      V oblasti športu sa zameriavame predovšetkým na 
volejbal, bedminton, florbal, stolný tenis a športovú 
streľbu,  pre ktoré máme vytvorené dobré priestorové,  
materiálne a personálne podmienky. Dlhoročnú 
tradíciu má v škole umelecká činnosť spevácka, 
naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na kultúrnych 
podujatiach v rámci školy, mestskej časti  i celého 
mesta. 
     Výhodou pre našich žiakov sú elokované triedy 
ZUŠ Jantárová – hudobný odbor, ktoré sa nachádzajú 
priamo v budove školy.
     Veľkú pozornosť venujeme vyučovaniu cudzích 
jazykov. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 7. 
ročníka  ako druhý cudzí jazyk nemčinu. Personálne 
máme zabezpečené aj vyučovanie ruského jazyka. V 

oblasti vyučovania anglického jazyka spolupracujeme 
s jazykovou školou, máme vytvorené skupiny žiakov, 
ktoré v mimovyučovacom čase vyučujú anglickí 
lektori. 
     V školskom roku 2008/2009  navštevuje  školu 272 
žiakov, ktorí sú zaradení v 13 triedach. Zloženie žiakov 
je veľmi dobré, prevládajú žiaci, ktorým na vzdelaní 
záleží a ktorí si zodpovedne plnia školské povinnosti. 
Pozitívne sa to odráža v celkových výsledkoch 
školy v prospechu, správaní, školskej dochádzke, na 
olympiádach a súťažiach. 
     Okrem práce s nadanými a talentovanými žiakmi 
v  priebehu školskej dochádzky venujeme pozornosť 
aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  Spolupracujeme so školským psychológom 
a školskými špeciálnymi pedagógmi. V prípade 
potreby žiaci postupujú ako  individuálne začlenení í 
v bežných triedach. 
     Základným stavebným kameňom kvalitného 
vzdelávania v našej škole je skúsený, odborne 
a pedagogicky zdatný kolektív pedagogických 
zamestnancov. V škole pracuje 19 kmeňových 
učiteľov a 2 vychovávateľky ŠKD. Všetci pedagogickí 
zamestnanci majú požadované odborné a pedagogické 
vzdelanie. Výchovnú oblasť zastrešuje výchovný 
poradca, ktorý spolupracuje so školským psychológom 
a špeciálnym pedagógom.
     Činnosti školy v jednotlivých oblastiach zabezpečujú 
koordinátori z radov učiteľov – koordinátor 
protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy, 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor 
projektu „Škola podporujúca zdravie“ a koordinátor 
pre prácu so žiakmi so ŠVVP. 
     Osobitná pozornosť je zo strany vedenia školy 
venovaná ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických 
zamestnancov. Všetci PZ absolvovali školenia k 
využívaniu IKT vo vyučovaní, v priebehu školského 
roka navštevujú podujatia, ktoré organizuje MPC 
Prešov. Okrem toho je vzdelávanie PZ zabezpečované 
cestou metodických orgánov a zaradením odborných 
tém do programu rokovaní pedagogickej rady školy. 
      Obsah vzdelávania zameriavame predovšetkým na 
zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti PZ, inováciu v 
odbore a pedagogike, nové efektívne postupy  a zásadné 
problémy nášho školstva. Vzdelávanie zameriavame 
aj na prípravu PZ na výkon špecializovaných funkcií, 
tvorbu ŠkVP a štandardov. Osobitná pozornosť 
venujeme príprave a realizácii rôznych projektov.
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prehľad Zamestnancov  školy v škol. roku 2008/2009 
Riaditeľ školy    : Mgr. Michal Ďurik 
Zást. riad. školy : Mgr. Helena Bačová 
Učitelia 1-4        : Mgr. Oľga Urbančíková, Mgr. Mária Papinčáková, Mgr. Lenka Rolfová, 
                             Mgr. Dana Maruničová, Mgr. Beáta Janečková, PaedDr. Gabriela Fenková
Učitelia 5-9        : Mgr. Adela Rešetková, Mgr. Eva Mravcová, Eugen Mátyás, Mgr. Eduard
                             Raffáč, Mgr. Lenka Pirová, Mgr. Silvia Šimonová, Mgr. Katarína 
                             Lastivková, Emília Sedláková Lenártová, Mgr. Alžbeta Janitorová, 
                             Mgr. Kvetoslava Peterčáková, Mgr. Viera Ružinkovičová, 
                             Mgr. Dana Bérešová, Mgr. Anna Linkeschová
                             Na MD : Mgr. Katarína Kollárová, RNDr. Monika Antušová
Vychovávateľky ŠKD : Michaela Šmidová, Miroslava Sedmáková
                                       Na MD : Ing. Marcela Dzurendová
Nepedagogickí zamestnanci : 
Hospodárka školy          : Emília Deverová
Školník-údržbár             : Mgr. Matej Ruščák, Ján Kakaš
Upratovačky                   : Magdaléna Timková, Viera Timková, Božena Švončinárová
Zamestnanci školskej jedálne : 
Vedúca ŠJ                       : Valéria Šoltésová, Jarmila Gécyová
Hlavná kuchárka             : Valéria Milkovičová
Kuchárka                         : Marcela Fedorová
Pracovníčka v prevádzke : Anna Čižmárová  
     Počas celej existencie pôsobilo v škole mnoho pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Niektorí tu pôso-
bili krátko, iní skoro celú svoju profesionálnu kariéru. 
Viac ako 30 rokov pôsobili v škole títo zamestnanci: Erika Baštiová, Mária Čisláková, Ľudmila Eperješiová, Zlatica 
Kmecová, Jolana Fotulová, Klára Morozová, Andrej Pástor, Eva Škulecová, Rozália Tkáčová, Michal Tkáč, Helena 
Vrabcová, Ján Vrabec.

 

 
Kolektív u ite ov  v školskom roku 2007/2008 
 
     Po as celej existencie pôsobilo v škole mnoho pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov. Niektorí tu pôsobili krátko, iní skoro celú svoju profesionálnu kariéru.  
 
      Viac ako 30 rokov pôsobili v škole títo zamestnanci: Erika Baštiová, Mária 

isláková, udmila Eperješiová, Zlatica Kmecová, Jolana Fotulová, Klára Morozová, 
Andrej Pástor, Eva Škulecová, Rozália Tká ová, Michal Tká , Helena Vrabcová, Ján 
Vrabec.  
 
 
 
     Našim žiakom a u ite om nie sú ahostajné osudy detí, 
ktoré žijú v zaostalých oblastiach našej planéty. Za 
aktivity a pomoc školy týmto de om UNICEF Slovensko 
vyhlásilo v školskom roku 2007/2008 našu školu za  
ŠKOLU PRIATE SKÚ K DE OM.  
 
 
 
 
 

 Našim žiakom a učiteľom nie sú ľahostajné osudy detí, ktoré žijú v zaostalých oblastiach našej 
planéty.  Za aktivity a pomoc školy týmto deťom UNICEF Slovensko vyhlásilo v školskom roku 

2007/2008 našu školu za  ŠKOLU PRIATEĽSKÚ K DEŤOM. 

Kolektív učiteľov  šk. r. 2007/2008
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Zo života  ŠKOLY
Zo života školy  
 

 
Otvorenie školského roka  2008/2009  
 
 

 
 
 

Otvorenie školského roka 2008/2009
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Naša škola je pekná v každom ro nom období   
 

 
Na vyu ovacej hodine v triede 
 

 
Na hodine chémie  

 
Na vyu ovacej hodine v triede 
 

 
Na hodine chémie  

Naša škola je pekná v každom ročnom období

Na hodine chémie 

Na vyučovacej hodine v triede

 
V telocvi ni  
 

 
Vo vyu ovaní a v innosti ŠKD asto využívame blízky mestský park  
 

 
V telocvi ni  
 

 
Vo vyu ovaní a v innosti ŠKD asto využívame blízky mestský park  
 

 
 

 
 
     Za významnú pomoc pri príprave bulletinu akujeme starostovi M  Košice-Barca, 
Františkovi Krištofovi, bývalému riadite ovi školy, Michalovi Tká ovi, a pani u ite ke 
Helene Vrabcovej.   

V  telocvični 

Vo vyučovaní a v činnosti ŠKD často využívame
 blízky mestský park

Čas školských výletov...



 
 

 
U itelia matematiky po as prestávky v zborovni  
 
 
 
 
 
 
 

Učitelia matematiky počas prestávky v zborovni 

 
Na lyžiarskom kurze 
 

Na lyžiarskom kurze

 
Úspešní volejbalisti školy 
 

 
U itelia po as turistickej akcie  
 
 
 

Úspešní volejbalisti školy Učitelia počas turistickej akcie

 
Rozlú ková slávnos  deviatakov  
 

 
Pripravujeme výzdobu školy 
 

 
Rozlú ková slávnos  deviatakov  
 

 
Pripravujeme výzdobu školy 
 

Rozlúčková slávnosť deviatakov Pripravujeme výzdobu školy
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Z výzdoby školy / Autorka: Mgr. Jana Gordiaková /  
 
 
 

Z výzdoby školy / Autorka:       Mgr. Jana Gordiaková    /

 ZA VýZNAMNÚ POMOc PRi PRíPRAVe bUlletiNU ďAKUJeMe stAROstOVi MČ KOŠice-bARcA, FRANtiŠKOVi 
KRiŠtOFOVi, bý VAléMU RiADiteľOVi ŠKOly, MichAlOVi tKáČOVi  A PANi UČiteľKe heleNe VRAbcOVeJ. 


