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„Školu deťom, rodičom spokojnosť, učiteľom úctu.“ 

 

 

 

 

 „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, 

hostinou a rajom.“  

                                                                            J. A. KOMENSKÝ 



PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA 

BARDEJOV 

 

Vážená pani riaditeľka, vážené pani učiteľky, 

učitelia, zamestnanci školy, milí žiaci, rodičia, dámy 

a páni, 

 
 

prijmite prosím moje nasledujúce slová ako 

prejav úcty a uznania pri príležitosti osláv významného jubilea Vašej i našej ZŠ 

s MŠ Pod Vinbargom.   

Štyridsať rokov v živote školy je obdobím, kedy obzretie sa dozadu je už 

zmysluplným a opodstatneným bilancovaním úspechov, činorodej činnosti, 

ľudských i profesionálnych osudov absolventov, ale i samotných pedagógov. Za 

tým všetkým však musí nasledovať vízia ďalšieho rozvoja, prispôsobenie sa 

novým podmienkam. Popri všetkých súčasných otvorených otázkach v oblasti 

školstva  musí mať každý, kto má čo i len trochu dočinenia so školstvom, v centre 

pozornosti kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, budúcnosť žiakov, ale 

i zlepšovanie podmienok pre učiteľov. Hovorím o budúcnosti mladých ľudí, 

perspektíve tohto mesta, regiónu i krajiny, ktorá sa musí presadiť 

v konkurenčnom prostredí globálneho charakteru. Investícia do vzdelávania je tou 

základnou investíciou smerom do budúcnosti, ktorej návratnosť vyčísľuje kvalita 

každodenného života. 

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom bola pilotným projektom samosprávy pri 

hľadaní možností na efektívnejšie fungovanie školských zariadení. Spojenie 

základnej a materskej školy sa ukázalo ako správne rozhodnutie. Realizácia 

projektu zníženia energetických nákladov prostredníctvom eurofondov dalo škole 

novú, atraktívnu podobu, ktorá je jedným zo základných predpokladov toho, aby 

sa v nej všetci cítili príjemne. Zriadenie športových tried so zameraním na hokej 

išlo ruka v ruke s výstavbou krytej hokejovej haly, ktorá priniesla novú kvalitu 

v športovej príprave nádejných športovcov.  

Škola - to sú však predovšetkým jej učitelia a žiaci. Všetci zamestnanci 

a rodičia. Pri príležitosti Vášho okrúhleho jubilea chcem preto všetkým, 

súčasnému i bývalým vedeniam, každému, kto sa počas štyridsiatich rokov 

podieľal na rozvoji ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, či ak chcete V. ZŠ, poďakovať za 

prácu, ktorú ste vykonali v prospech školy i celého mesta. 

Dámy a páni, milí žiaci,  

 želám Vám do ďalších rokov veľa úspechov, zdravie a pokojné rodinné 

zázemie tak, aby práca v škole bola príjemnou a výsledky dosiahnuté žiakmi 

i učiteľmi našou spoločnou pýchou a potešením.  

 

       MUDr. Boris Hanuščak 

primátor mesta 



VĎAKA VÁM, UČITELIA... 
 

Sú dni a chvíle v živote človeka, keď sa na chvíľu 

zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá 

ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života. Pre našu 

školu je takýmto okamihom práve deň, keď sa pred 

štyridsiatimi rokmi zapísala do siete základných škôl 

a privítala svojich prvých žiakov. 

Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, 

hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky urobilo, pospomínať na 

tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis, poďakovať sa všetkým, ktorí sa za 

uplynulých štyridsať rokov podieľali na živote školy, vzdať úctu tým, ktorým čas 

už sfarbil vlasy nabielo a na ich tvárach statočná práca a život vyryli hlboké 

ornamenty. Nuž spomínajme, je na to tá správna chvíľa... 

 Škola za štyridsať rokov vždy patrila k tým progresívnym školám, za čo 

treba poďakovať všetkým riaditeľom, ktorí tu pôsobili a zrealizovali mnohé 

úspešné a užitočné projekty. Medzi najnovšie patrí projekt Inovatívne Pod 

Vinbargom, ktorý bol zameraný na obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ 

s využitím inovovaných foriem a metód výučby. Od septembra 2012 bola naša 

škola zapojená do medzinárodného projektu R.E.A.D. Spolu s partnerskými 

školami z Turecka, Portugalska, Španielska, Talianska a Maďarska sme sa počas 

dvoch rokov zameriavali na rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov. 

Čitateľskú gramotnosť nám pomáha rozvíjať aj ďalší projekt „Môj svet v školskej 

knižnici“ s podporou Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou 

nadáciou. Nezabúdame ani na šport. Zapojili sme sa do projektov Šport pre 

všetkých, vyhlasovateľom ktorého bol NEFO PSK Prešov, Zelená oddychová 

zóna v areáli školy – Ekopolis a Slovnaft, Športové  triedy – podpora vzniku 

športových tried – vyhlasovateľ projektu MŠ SR, Oddychová zóna – Komunitná 

nadácia Bardejov.  

Od 1. júla 2008 sa škola zlúčila s Materskou školou na Kukorelliho ulici 

a prešla kompletnou rekonštrukciou. Jedno krídlo školy sa prerobilo pre 

podmienky materskej školy, vymenili sa staré okná za plastové a celá budova sa 

zateplila. Tento projekt bol zrealizovaný z ESF a rozpočtu mesta. Preto moje 

hlboké a úprimné poďakovanie patrí primátorovi mesta Bardejov MUDr. Borisovi 

Hanuščakovi a celému realizačnému tímu. ĎAKUJEM. 

Ťažko je v tejto chvíli vymenovať všetko to krásne a dobré, čo sa tu 

urobilo. Je toho skutočne veľa. Za tie desiatky rokov škola vychovala stovky 

dobrých a úspešných žiakov. Títo dosiahli počas existencie školy veľa úspechov 

v okresných a krajských olympiádach a súťažiach. V posledných rokoch sme 

získali najviac popredných umiestnení spomedzi všetkých škôl okresu. Dokonca 

náš žiak zvíťazil na celoslovenskom kole v dejepisnej olympiáde. 



Okrem toho sa všetci spoločne snažíme odovzdať žiakom množstvo 

vedomostí primeraných ich schopnostiam a danostiam, pristupovať k nim 

individuálne a pripraviť ich adekvátne na ďalšie štúdium. Vedieme žiakov 

k zodpovednosti za vlastné konanie, posilňujeme vzájomnú dôveru, priateľskosť 

a uvedomelú disciplínu. Za týmto všetkým sa skrýva zodpovedná, systematická 

a ušľachtilá práca stoviek učiteľov a vychovávateľov vykonávaná s láskou 

a trpezlivosťou. Práca týchto ľudí je mimoriadne náročná, a preto patrí všetkým 

pedagogickým zamestnancom srdečné a úprimné ĎAKUJEM. 

 Moje poďakovanie patrí aj všetkým prevádzkovým a administratívnym 

zamestnancom, školníkom, kuričovi, upratovačkám a kuchárkam, bez ktorých si 

nevieme predstaviť chod školy.  

 Poďakovať chcem aj všetkým tým rodičom, ktorí sa vzorne starajú 

o svoje ratolesti a  aktívne sa podieľajú na živote školy. Pretože škola môže byť 

dobrá len v symbióze pedagógov, rodičov a žiakov. Moje uznanie a poďakovanie 

patrí aj oddeleniu školstva a telesnej kultúry pod vedením Mgr. Reného 

Semanišina. 

Čo zaželať našej škole do ďalších rokov? Želám jej, aby pokračovala po 

vytýčenej ceste, veľa obetavých a zanietených pedagógov a zamestnancov, 

spokojnosť všetkých, ktorí sú jej súčasťou. Prajem jej, aby v nej naďalej vládla 

ľudskosť, porozumenie, tolerancia a spolupráca. 

                                                 Mgr. Milena Kravcová 

                                                                                     riaditeľka školy 

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ 

 J. Amos Komenský 

Vzdelanie je dlhá cesta a záleží len na človeku, či táto cesta bude priama 

a krátka alebo sa bude kľukatiť na obzore ľudského života po celý čas jeho bytia. 

Jednou z dôležitých vzdelávacích inštitúcií v živote každého jedinca je základná 

škola. Práve tu sa z detí, malých žiakov, stávajú vyspelí mladí ľudia, ktorí 

opúšťajú jej brány a pokračujú po ceste získavania vedomostí a formovania 

osobnosti ďalej. V tomto školskom roku naša škola prežíva výnimočné chvíle, 

štyridsať rokov svojej existencie. Za celý tím Rady školy jej chcem zaželať veľa 

detí, ktoré sa naučia nielen čítať, písať a počítať, no predovšetkým cítiť, 

rozlišovať dobro od zla. Žiakov, ktorí dokážu zvíťaziť nad nechuťou, strachom či 

nevedomosťou a naučia sa samostatne tvoriť, myslieť, poznávať a objavovať stále 

niečo nové. Želám jej ďalší rozkvet a pokračovanie v skvelých úspechoch na poli 

výchovy a vzdelávania. 

    Mgr. Mária Nogová 

             predsedníčka Rady školy 



V PREMENÁCH ČASU 

         

ZŠ s MŠ  Pod Vinbargom si v roku 2015 pripomína 40. výročie svojho 

založenia. Jej história má však hlbšie korene. 

V šk. roku 1971/72 bola ONV – odborom školstva v Bardejove 

vytvorená V. ZDŠ. Sídlo mala v priestoroch IV. ZDŠ na Ševčenkovej ulici, kde 

pracovali dve riaditeľstvá. V. ZDŠ mala 21 tried, riaditeľom školy bol pán Štefan 

Perger. V nasledujúcom školskom roku bola škola presťahovaná na Nábrežnú 

ulicu. Škola dostala dve budovy, kde pracovalo 11 tried v 1. – 5. ročníku a 10 

tried v 6. – 9. ročníku. Vyučovalo sa v dvoch zmenách.  

  Táto situácia trvala až do školského roku 1975/76. Tento rok bol pre     

V. ZDŠ významný. 29. augusta 1975 bolo slávnostné otvorenie novej V. ZDŠ na 

Gottwaldovej ulici. Riaditeľom sa stal pán Ján Maňko. Postavená bola ako         

22-triedna s 2 telocvičňami a samostatnými dielňami. Škola sa stala v meste 

jedinou školou s vyučovaním ukrajinského jazyka. Neskôr sa na mieste dielní  

postavil Detský domov, ktorý ale nikdy neslúžil svojmu účelu. 1. septembra 

1998 po jeho rekonštrukcii  škola získala 8 učební pre žiakov 1. – 4. ročníka 

a miestnosti pre školský klub. V súčasnosti sa tu nachádza Súkromná základná 

umelecká škola, ktorú navštevujú žiaci z celého okresu, a Súkromné detské jasle. 

  V roku 1998 sa začala nadstavba hlavnej budovy – II. poschodie. 1. 

septembra 1999 sa začalo vyučovanie v týchto priestoroch. Škola získala 10 

učební pre  žiakov 5. – 9.ročníka a  disponovala 42 učebňami. Pre nadané deti sa 

vytvorili jazykové triedy a triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 

a prírodovedných predmetov.  

V priebehu predchádzajúcich rokov  prešla naša škola rekonštrukciou, pri 

ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa 

vybavená najmodernejším automatickým zariadením. 

Právnu subjektivitu získala škola 1.4.2002 na základe zriaďovacej listiny 

č. 5/2002/00067.  

Od 1.7.2008 sa základná škola zlúčila s materskou školou na Kukorelliho 

ulici 47 a vznikla Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1. 

SÚČASNOSŤ  

         

V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná. Priestorové a materiálno-

technické vybavenie školy poskytuje nadštandardné podmienky na úspešné 

zvládnutie nielen výchovno-vzdelávacieho  procesu, ale aj na všestranný rozvoj  



osobnosti žiakov. Žiaci majú okrem klasických tried k dispozícii aj odborné 

učebne biológie, fyziky, chémie, matematiky, tri učebne informatiky, učebňu 

slovenského jazyka, tri učebne anglického jazyka, učebňu ruského jazyka, učebňu 

pre žiakov s poruchami učenia a správania, tri telocvične, dve posilňovne, dve 

dielne, cvičnú kuchyňu, herne pre ŠKD a žiacku knižnicu. V každej učebni sa 

nachádza počítač s dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou, ktoré využívajú 

nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebne sa 

dopoludnia využívajú na povinnú výučbu a popoludní na krúžkovú činnosť. 

Škola sa zameriava na prácu s talentovanými žiakmi, ale aj na prácu so 

žiakmi s vývinovými poruchami učenia a  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  Poskytuje možnosť výberu z 3 cudzích jazykov - anglický, nemecký  

a ruský jazyk.  

V škole je vybudovaný kamerový systém. Kamery sú v každej triede, 

učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na 

políciu. Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa 

a školský bufet. 

Vonkajší areál je tvorený detským ihriskom pre materskú školu, 

asfaltovým ihriskom na rozličné športové využitie a futbalovým ihriskom 

s bežeckým oválom.  

Školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí a nám sa 

podarilo zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje 

dochádzajúcim  žiakom bezpečne a jednoducho sa dopraviť  do školy.  

Naša škola poskytuje možnosť celodennej starostlivosti o deti už od 

útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú 

možnosť navštevovať školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. 

Od školského roka 2008/2009 bolo zriadené na našej škole stredisko 

záujmovej činnosti so zameraním na ľadový hokej. V školskom roku 2011/2012 

sa zriadili po dohode so Slovenským zväzom ľadového hokeja, vedením klubu 

HC 46 Bardejov, mesta a vedením našej školy športové hokejové triedy na II. 

stupni. Vyučujúci v spolupráci 

s trénermi HC 46 Bardejov vytvárali 

a vytvárajú vynikajúce podmienky na 

výkonnostný rast našich žiakov, 

hráčov. Výsledkom ich práce sú 

nemalé úspechy. Naši bývali žiaci sa 

stali súčasťou nielen extraligových,  

ale aj reprezentačných mládežníckych 

či seniorských družstiev - Edmonton 



University,  Wings Hockey,  HC 46 Bardejov,  HC Topoľčany,  MHKM Skalica,  

PHK Prešov,  MHK 32 Liptovský Mikuláš.  

Pri našej základnej škole v roku 2004 vzniklo občianske združenie 

Lastovička. Cieľom tohto združenia je ponúknuť našim žiakom alternatívu   

spôsobu trávenia voľného času prostredníctvom aktivít prispievajúcich 

k sebauplatneniu , asertívnosti, osobného rastu, napomáhať integrácii 

handicapovaných detí a detí so špeciálnopedagogickými potrebami do 

spoločnosti. Združenie pomáha deťom aj  pri rozširovaní kontaktov s mladými 

ľuďmi doma i v zahraničí a tiež aj pri podpore projektov na skvalitnenie výučby.  

 

Neodmysliteľnou súčasťou života našej školy 

je aj školský časopis. Prvé číslo časopisu pod 

názvom Lúčik vyšlo v šk. r. 1987/1988. Od šk. r. 

2001/2002 vychádza 2-krát ročne školský časopis 

s názvom Školoviny pod patronátom Školy 

podporujúcej zdravie. Na jeho tvorbe  sa podieľajú žiaci 

v súčinnosti s učiteľom zodpovedným za jeho prípravu. 

Nachádzajú sa v ňom informácie  o živote školy, rôzne  

novinky, kvízy,  zaujímavosti,  poskytuje priestor na 

rozhovory, žiaci sa tu môžu 

pochváliť svojimi dosiahnutými  výsledkami, prejaviť sa  

výtvarne, básnickým či prozaickým slovom. 

Od roku 2004 sa začala nová tradícia Plesu 

učiteľov, rodičov a priateľov školy. Keďže toto 

kultúrno-spoločenské podujatie malo a má dobrú odozvu, 

pretrváva až dodnes. Podobné podujatie – Školský ples 

žiakov – sa organizuje od roku 2011. Je určený pre žiakov 

8. – 9. ročníka. Toto podujatie je plné zábavy, hier, súťaží 

a hudby. 

Krátko pred Vianocami sa na našej škole pravidelne uskutočňuje 

vianočná burza. Žiaci na ňu prinesú rozmanité hračky, knihy a iné predmety 

a predávajú ich spolužiakom. Výťažok je použitý na rôzne dobročinné účely. 

Tradíciou je aj vianočná akadémia, na ktorú si  žiaci pod vedením pedagógov 

pripravujú program – spev, tanec, recitácia, scénky – a potom ním potešia 

ostatných žiakov.    



NAŠA ŠKOLA A PROJEKTY 

 

Naša škola sa 1. apríla 2002 stala samostatným právnym subjektom. 

Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti odvtedy 

pomáha zvyšovať aj zapájanie sa do rôznych projektov.  

Od šk. r. 1996/1997 sa škola zapojila do 

projektu Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého 

funguje školský parlament. Jeho snahou je viesť deti 

k zdravému životnému štýlu vo vzťahu k sebe, svojmu 

telu, k životnému prostrediu. S týmto cieľom 

koordinátorka pripravuje prednášky a besedy 

v spolupráci s CPPaP a Úradom verejného 

zdravotníctva. Sú zamerané na zdravý životný štýl, na 

boj proti drogám, šikanovaniu, rasizmu, xenofóbii, na normy správania sa 

a mnohé ďalšie. V rámci prevencie sa organizujú aj rôzne športové podujatia. 

Zapájame sa do akcií a výziev – Deň narcisov, Biela pastelka, Clean Up the 

World, Červené stužky. Príprava prebieha v spolupráci s koordinátorom prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. 

Projekt Inovatívne pod Vinbargom bol spolufinancovaný Európskym 

sociálnym fondom. Začal sa v októbri 2009, trval do septembra 2011 a prebiehal 

v dvoch etapách. Jeho cieľom bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na 

ZŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby, preorientovať výučbu žiakov 

na potreby trhu práce v regiónoch a pripraviť absolventa pre aktuálne 

a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.  

Špecifickým cieľom 

Projektu 1 bolo vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov na 

získanie a rozvoj kompetencií 

a špecifickým  cieľom Projektu 

2 bola Inovácia metód výučby 

anglického jazyka. 

Na základe tohto 

projektu získala naša škola 

z Európskeho sociálneho fondu 

67 637 €, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Nestačilo 

na to len moderné materiálno-technické vybavenie, ale bolo potrebné 



modernizovať ľudí, ich zmýšľanie, reformovať systém vzdelávania a odbornej 

prípravy. A práve vďaka tomuto projektu sa to na našej škole úspešne podarilo.  

Od  júna 2010 prebiehalo školenie IKT v učiteľskej praxi a k práci 

s interaktívnou tabuľou, v rámci  ktorého sa učitelia oboznámili s novými 

výukovými softvérmi, aplikačnými softvérmi a inovatívnymi didaktickými 

pomôckami potrebnými na zefektívnenie a zmodernizovanie ich práce. Naučili sa 

pracovať s interaktívnou tabuľou, vďaka čomu zefektívnili učenie zmyslovou 

stimuláciou a ich vyučovacie hodiny sú živšie, príťažlivejšie a vzbudzujú oveľa 

väčší záujem detí o prezentované učivo. 

Moderné vyučovanie špeciálne zasiahlo aj do výučby anglického jazyka. 

V odbornej učebni anglického jazyka, ktorá bola vybavená 15 notebookmi so 

slúchadlami, mikrofónmi, web kamerami a prepojením na učiteľa, prebiehajú 

moderné vyučovacie hodiny, ktoré zatraktívnili aj interaktívna tabuľa a vyškolení 

učitelia anglického jazyka.  

 

       V rokoch 2012-2013 bola naša škola ako jediná zo Slovenska zapojená 

do medzinárodného projektu R.E.A.D. („Reading Eliminates All Dificulties“  

čítanie predchádza všetkým ťažkostiam). Keďže úpadok čitateľskej gramotnosti 

v Európe je alarmujúci, hlavným cieľom projektových aktivít bol rozvoj 

čitateľskej gramotnosti žiakov, vnímanie čítania ako 

zábavy, propagovať čítanie medzi žiakmi, podnietiť 

ich k tejto aktivite. Do projektu bolo zapojených 

šesť krajín: Turecko, Portugalsko, Španielsko, 

Taliansko, Maďarsko a Slovensko  V rámci aktivít 

žiaci a učitelia navštívili zahraničné školy, spoznali 

život v rodinách a nadviazali kontakty 

s cudzokrajnými rovesníkmi. Jazykom projektu bol 

anglický jazyk. Na každej z partnerských škôl fungoval Klub knihomoľov, ktorý 

sa stretával raz týždenne. Žiaci na stretnutiach čítali, diskutovali o vybraných 

dielach slovenských autorov. Každý mesiac predstavili jednu národnú knihu 

svojim kamarátom z iných krajín vo forme powerpointovej prezentácie, 

kresleným príbehom alebo krátkym sumárom v anglickom jazyku. Vytvárali sa    

e-knihy, ktoré boli priebežne zverejňované na školskej internetovej stránke.  

 Projekt prispel k intenzívnejšej spolupráci medzi školami z rôznych 

krajín. Žiaci komunikovali v anglickom jazyku s cudzokrajnými rovesníkmi, 

učiteľmi a rodičmi rodín, u ktorých boli ubytovaní. Projekt bol realizovaný 

s finančnou podporou EÚ, v rámci Programu celoživotného vzdelávania, 

podprogram Comenius.  



 

 

    Portugalsko                                 Maďarsko                               Španielsko 

 

 

                          Turecko                                                     Taliansko 

 

V roku 2013 sa naša škola zapojila do 

grantového projektu „Otvorená knižnica“ 

v rámci Nadačného fondu Skupiny VSE 

spravovaného Karpatskou nadáciou so sídlom 

v Košiciach, do ktorého sa mohli zapojiť školské 

a obecné knižnice Slovenska. Náš projekt pod 

názvom  „Môj svet v školskej knižnici“ bol 

jedným z množstva zaslaných projektov. A ten 

náš, spolu s ďalšími 12-timi, sa vďaka finančnej 

podpore Nadácie a našej školy mohol realizovať. 

Pri jeho realizácii sme spolupracovali aj s Mestskou knižnicou J. Gutgesela 

v Bardejove, s kníhkupectvom Radosť a s Domom dôchodcov v Bardejove. Do 

aktivít sme zapojili nielen žiakov a pedagógov školy, ale  aj ich rodičov a starých 

rodičov.  

http://www.karpatskanadacia.sk/


      Hlavnými cieľmi projektu bola podpora zvyšovania čitateľskej 

gramotnosti, zatraktívnenie priestorov knižnice a rozšírenie knižného fondu. 

Zariadili sme knižnicu novým nábytkom a výzdobou sme z nej vytvorili nádherné 

a príjemné miesto, ktoré deti, žiaci, ale aj pedagógovia radi navštevujú. 

Zakúpením zaujímavých audiokníh a kníh rôznych žánrov sme rozšírili knižný 

fond. To sa nám podarilo aj vďaka aktivite „Kniha pre spolužiaka“, keď žiaci 

venovali knihy zo svojej domácej poličky. Všetci, ktorí vstúpili do knižnice, si 

mohli dať poradiť vo výbere kníh a žánrov od našich rozprávkových postavičiek: 

Červenej Čiapočky, Snehulienky, Zlatovlásky, Šípkovej Ruženky, Pinocchia, 

včielky Maje, ježibaby, Šmoulinky, Minnie a Pipy Dlhej Pančuchy, ktoré 

vystúpili z kníh a prečítali svoj príbeh mladším žiakom. V školskej knižnici sa 

konali aj ďalšie zaujímavé aktivity: stretnutie so spisovateľom, Kamarátka kniha, 

Čaj o piatej, kde sa rodičia stretli s odborníkom, ktorý im poradil, ktoré sú 

najvhodnejšie knihy pre ich deti, učitelia zas dávali rady, ako motivovať deti 

k čítaniu. Starým rodičom bola venovaná aktivita „Starká, prečítaj mi príbeh“, 

počas ktorej prichádzali starí rodičia čítať deťom rozprávky. Celkovo sme 

pripravili 101 aktivít, do ktorých sa zapojilo 2 973 žiakov a 153 dospelých. 

 

 
 

Vďaka projektu sa školská knižnica stala miestom zaujímavých aktivít 

a stretávania sa ľudí rôznych generácií, ktorých spája láska k čítaniu.  

  



NAPĹŇANIE ÚLOH A CIEĽOV 

Základným poslaním našej školy je okrem poskytovania základných 

výchovných a vzdelávacích potrieb umožniť aj všestranný rozvoj osobnosti 

dieťaťa, poskytnúť mu priestor na rozvoj svojich záujmov a nadania, objavovať 

a rozvíjať zručností v rôznych oblastiach. A toto všetko zabezpečujú súčasti našej 

školy – materská škola, školský klub detí, ročníky 1. – 4. a 5. – 9. 

Materská škola 

Od 1.7.2008 bola ku škole pričlenená aj materská škola a odvtedy sa 

stala našou neodmysliteľnou súčasťou. 

Materská škola má kapacitu 70 detí vo veku od 3 do 6 rokov v troch 

homogénnych triedach.  Predprimárne vzdelávanie je realizované podľa štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorý je podrobnejšie rozpracovaný 

v školskom vzdelávacom programe „Spoznávame svet a objavujeme prírodu“. 

Okrem týchto cieľov výchovy a vzdelávania detí v materskej škole sa realizujú 

aktivity a akcie podľa ročného plánu školy. Najzaujímavejšie aktivity: 

- Najkrajší tekvicový škriatok – tvorivé dielne 

- Týždeň zdravia – príprava a ochutnávka jedál z ovocia a zeleniny 

- Rozprávkovo – akcie v spolupráci so školskou a mestskou knižnicou 

- Dopraváčik – návšteva dopravného ihriska 

- Mikuláš v MŠ 

- Najkrajšie Vianoce – vianočné posedenia pri stromčeku 

- Aj ja budem prvákom – návšteva 1.ročníka ZŠ 

- karneval v MŠ 

- Veselé zúbky – náučná akcia s dentálnou hygieničkou 

- Deň Zeme – aktivity zamerané na ochranu prírodného prostredia 

- besiedky ku Dňu matiek 

- Týždeň detských radostí – akcie ku Dňu detí – detská diskotéka, 

športový deň, výlet do mesta, kreslenie na chodníky, divadielko pre deti 

a pod. 

  



Základná škola 

1. – 4. ročník  

Činnosť učiteliek a žiakov I. stupňa je veľmi rôznorodá. Nezabezpečujú 

len výchovno-vzdelávací proces, ale snažia sa všestranne rozvíjať osobnosť žiaka 

prostredníctvom rôznych činností,  akcií a zapájaním žiakov do súťaží. 

Z matematických  súťaží sa žiaci úspešne zapájajú do súťaže Klokan 

a Pytagoriáda. Sú úspešní aj v literárnych súťažiach Kniha je múdrosť národa, 

Moji priatelia, Moja mamka, moja 

rodina. V hudobnej súťaži Slávik naši 

žiaci obsadzujú popredné miesta. Žiaci 

sa zapájajú aj do výtvarných súťaží 

Premeny jesene či Čarovné jablko 

a dosahujú veľmi dobré výsledky. Žiaci 

zdravotníckeho krúžku získavali na 

okresných zdravotníckych súťažiach 

Hliadka mladých zdravotníkov 

medailové umiestnenia a reprezentovali 

školu aj na krajských súťažiach. Deti I. stupňa sa zapojili aj do projektovej 

činnosti, konkrétne Šport pre všetkých, Môj svet v školskej knižnici. Žiačky     

I. stupňa opakovane veľmi úspešne reprezentovali školu na Majstrovstvách 

Slovenska v šachu i na Medzinárodných šachových turnajoch.  

     Učitelia I. stupňa pravidelne 

organizujú aj školu v prírode. Prvýkrát 

bola zorganizovaná v júni 1999 

v rekreačnom zariadení Plejsy. Odvtedy 

je toto podujatie na našej škole 

tradíciou, vďaka ktorej žiaci spoznávajú 

naše krásne Slovensko, pretože miesto 

pobytu sa mení, a utužujú sa triedne 

kolektívy.  

Pravidelne sa organizujú rôzne vystúpenia, besedy (o zdraví, o histórii 

mesta, o včelách, so spisovateľmi, o knihách, o doprave), výstavy, výlety, 

exkurzie (múzeá, hrady, ZOO, jaskyne, planetárium, hasičská zbrojnica, vojenské 

kasárne).  



  5.- 9. ročník 

Činnosť učiteľov a žiakov II. stupňa je zameraná okrem edukačného 

procesu aj na prípravu žiakov na olympiády a rôzne súťaže.  

Naša škola sa každoročne zúčastňuje matematickej súťaže v rámci škôl 

východného Slovenska Lomihlav. V školskom roku 2011/2012 sme získali druhé 

miesto. Naša škola počas svojej          

40-ročnej existencie získala množstvo  

okresných umiestení. Nechýbajú medzi 

nimi ani prvé miesta. Za posledné tri 

roky  naša škola získala 7 prvých a 5 

druhých miest na okresných kolách 

matematickej olympiády. V krajských 

kolách máme každoročne úspešných 

riešiteľov, dokonca máme aj 

absolútnych víťazov krajského kola 

matematickej olympiády. Taktiež sa naša škola môže pochváliť najúspešnejším 

žiakom Bardejovského okresu v okresných kolách matematickej olympiády, 

ktorý získal 4 prvé a 1 tretie miesto a na krajskom kole bol dvakrát. 

V Pytagoriáde patríme ku školám, ktoré každoročne majú najviac ocenených 

žiakov. Aj tu sa môžeme pochváliť prvenstvom medzi školami Bardejovského 

okresu. Náš žiak  bol historicky prvým žiakov na celoštátnom kole Pytagoriády, 

ktorý vybojoval v školskom roku 2010/2011 bronzovú medailu. 

Na našej škole každoročne organizujeme obvodové kolo chemickej 

olympiády, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. V školskom roku 

2014/2015 sa umiestnili na 1. a 3. mieste. Postúpili na krajské kolo do Lipian, kde 

boli úspešnými riešiteľmi. 

Žiaci sú úspešní aj v geografickej olympiáde, kde každoročne dosahujú 

tie najlepšie výsledky v okresnom i v krajskom kole.  

Žiaci, ktorí radi riešia fyzikálne úlohy, majú na našej škole možnosť od 

roku 2004 pracovať v krúžku fyzikálna olympiáda. Výsledky tejto práce sa 

prejavili v umiestnení našich žiakov na prvých miestach v obvodových kolách. 

Takto sme sa v každom roku prebojovali na krajské kolá fyzikálnej olympiády, 

kde sme pravidelne umiestnili vo výsledkovej listine na popredných miestach. 

Takto škola získala dobré meno v tejto súťaži v rámci Prešovského kraja. 

Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do všetkých kategórií biologickej 

olympiád. Súťaží sa v školskom kole, na základe ktorého sa postupuje do vyšších 

súťaží. Niektoré kategórie končia okresným kolom, niektoré majú aj krajské 



a celoštátne kolá. Na okresných súťažiach sme pravidelne obsadzovali  stupne 

víťazov. „Pódiové“ miesta sme získavali aj na krajských kolách, kde všetci 

doterajší súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi.   

Naši pedagógovia nezabúdajú ani na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

ktorej sa venuje v súčasnosti veľká pozornosť. V spolupráci s Mestskou knižnicou 

D. Gutgesela sa žiaci každoročne zapájajú do súťaže Kráľ čitateľov, Mladý 

literárny kritik a ilustrátor, kde dosahujú tie  najvyššie priečky. Naši žiaci sú 

aktívni a úspešní aj v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Timravina 

studnička či Jeseň života. V internetovej súťaži Vráťme knihy do škôl bola 

naša žiačka ocenená ako jediná z Bardejovského okresu. Učitelia slovenského 

jazyka pripravujú žiakov aj na olympiádu zo SJL, kde žiaci dosahujú popredné 

umiestnenia v obvodových kolách.  

V dnešnom globalizovanom svete má vyučovanie, resp. ovládanie 

anglického jazyka svoj nesporný význam. Už tradične sa každý rok v januári koná 

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Naši žiaci sa každoročne 

umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu Bardejov. Máme víťaza 

okresného kola, účastníka krajského kola súťaže,  náš žiak obsadil trikrát druhé 

miesto v okresnom kole. Škola sa zapájala do celoslovenskej súťaže Expert 

Geniality Show. V rámci predmetu anglický jazyk vysoké umiestnenia 

v celoštátnom meradle dosiahli práve naši žiaci. Na škole sme organizovali päť 

ročníkov súťaže Culture Quiz. Išlo o vedomostný kvíz zameraný na kultúru 

anglicky hovoriacich krajín – Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Írska. 

   Každý rok zapájame žiakov 6. až 9. ročníka do dejepisnej olympiády, 

v ktorej sme na obvodových, krajských a celoslovenských kolách dosiahli pekné 

výsledky. Získali sme prvé miesta na 

obvodových kolách vo všetkých 

kategóriách, prvé, druhé a tretie 

miesta na krajských kolách. Medzi 

najväčšie úspechy patrí prvé miesto 

nášho žiaka na celoslovenskom kole. 

Zapájame žiakov do tvorby 

historického časopisu pod názvom 

Poznaj svoju minulosť, v ktorej 

žiaci tiež získali takmer všetky prvé 



miesta vo všetkých kategóriách. Aj v ďalších dejepisných súťažiach naši žiaci 

získali prvé miesta.  

 Škola podporuje rozvoj hudobno-

speváckych talentov dôslednou prípravou 

a účasťou našich žiakov na školských 

i mimoškolských súťažiach. Dlhodobo 

získavame popredné umiestnenia v oblasti 

rôznych hudobných žánrov od populárnej až po 

ľudovú hudbu. Jednou z najprestížnejších súťaží 

v speve ľudových piesní s celoslovenskou 

pôsobnosťou, ktorú nikdy nevynecháme, je Slávik Slovenska, kde naši žiaci 

neraz postúpili na krajské kolá a úspešne tak reprezentovali seba aj svoju školu. 

Pravidelne sa zapájame aj do hudobno-speváckych súťaží na okresnej úrovni - 

Rómsky hlások, Piesne našich babičiek či Bardejovský talent.  

 Naši žiaci majú tiež vytvorené vhodné podmienky pre šport, v ktorom 

dosahujú veľmi dobré výsledky v okresných, krajských súťažiach, dokonca aj 

v rámci Slovenska. Na celoštátnom brannom viacboji patrilo našej škole 

14.miesto. V r.2003 na I. Mestskej olympiáde žiakov ZŠ v Bardejove obsadili 

žiaci 1.miesto. Výrazné úspechy dosahujú žiaci na krajských kolách v basketbale, 

florbale, hokejbale, futbale. Chlapci boli úspešní aj v Street basketbale pod 

záštitou MBK Bardejov, kde obsadili 2.miesto. Na MM SR Parchovany 

v branných  pretekoch sme získali 1. miesto ako družstvo a 2. miesto ako 

jednotlivci. Na Medzinárodnom hokejovom turnaji v Krynici žiaci obsadili 

3.miesto. Naši žiaci sú úspešnými účastníkmi aj iných športových súťaží, napr.  

strelecká súťaž, Beh J. Plachého či atletika. 

Škola sa môže pochváliť aj šachovými úspechmi. Naša žiačka obsadila 

8. miesto na majstrovstvách sveta, 2. a 3. miesto na majstrovstvách Európskej 

únie vo svojej kategórii.   

V rámci predmetu náboženská výchova sa žiaci našej školy zúčastňujú 

vedomostnej súťaže Biblická olympiáda a výtvarnej súťaže Biblia očami detí. 

Výhercovia školského kola pokračujú v súťaži ďalej v dekanátnom, diecéznom 

a nakoniec celoslovenskom kole. Naši žiaci sa týchto súťaží pravidelne 

zúčastňujú. Naše najväčšie úspechy sú: 1. a 2. miesto v dekanátnom kole, 1. 

miesto v diecéznom kole (gréckokatolíci), 2. miesto v celoslovenskom kole 

(gréckokatolíci). 



Školský klub detí  

V súčasnosti navštevuje ŠKD 192 detí a zodpovednosť za ne preberá 5 

vychovávateliek. Každé oddelenie má zameranie na svoju záujmovú činnosť: 

športovo-turistickú, divadelno-dramatickú, pracovno-technickú. 

Každé oddelenie sa snaží zaujať niečím iným, novým a výnimočným, 

aby deti trávili čas mimo vyučovania čo najpríjemnejšie a najzaujímavejšie. 

Medzi najzaujímavejšie akcie ŠKD patria: 

- Veselí prváci, 

- návšteva dôchodcov na Toplianskej ul. v Zariadení pre seniorov spojená 

s pestrým kultúrnym programom, 

- vianočná besiedka spojená s návštevou rodičov, priateľov a vedením školy, 

príprava darčekov v čase pred Mikulášom, výzdoba jednotlivých oddelení, 

nácvik rôznych vinšov, básničiek, pesničiek so zimnou a vianočnou 

tematikou, 

- školský karneval, jeho organizácia, 

výzdoba, ceny pre jednotlivé masky, 

- návšteva Mestskej knižnice Dávida 

Gutgesela pri príležitosti Mesiaca 

knihy, kde  deti čítajú a zapájajú sa do 

rôznych akcií, ktoré pre ne pripravujú 

organizátori v knižnici, 

- zhotovovanie výrobkov a prác 

s jarnou tematikou, ktoré sa  využívajú pri inštalácii výstavky vo vchode 

školy a zborovni školy, pri príležitosti Dňa Zeme organizujú všetky 

oddelenia kreslenie na chodníky 

školského dvora, najkrajšie práce sú 

vždy odmenené peknými vecnými 

cenami a sladkosťou, 

- príprava darčekov pre mamky pri 

príležitosti ich sviatku – Dňa matiek, 

- príprava veľkej akcie pri príležitosti 

MDD – hry a kreslenie na chodník 

a najkrajšie práce sú vždy odmenené 

vecnou cenou a sladkou odmenou,  

- kreslenie na chodník pod názvom Stop drogám.  
Všetky akcie sa vychovávateľky snažia organizovať v radostnom duchu 

a tým prispievať k príjemne strávenému voľnému času detí v ŠKD.  



VYBERÁME Z KRONIKY 

 

Riaditelia: 

1975 – 1989 PaedDr. Ján Maňko 

1989 – 1991 Mgr. Štefan Jacenko 

1991 – 1995 PaedDr. Vladimír Jančošek 

1995 – 1997 PaedDr. Vlasta Babjaková 

1997 – 1999 Mgr. Anna Klimeková 

1999 – 2002  PaedDr. Vlasta Babjaková 

2002 – doposiaľ Mgr. Milena Kravcová 

 

 

S dobou sa menili aj pečiatky: 

 

 

 

 

 

                     1975 – 1981                                             1986 – 1991  

 

 

 

 

 

                   1991 - 2008                                               2008 - 2015 

  



VZÁCNI HOSTIA 

Školský rok 1975 – 1976 – Delegácia z Maďarskej ľudovej republiky, 31. október 

1975.  

Školský rok 1977 – 1978 – Návšteva delegácie z družobnej školy v Hranicích,    

8. -10. jún 1978, 23. september 1983. 

Školský rok 1994 – 1995 – Delegácia z Poľska, 9. december 1994. 

Školský rok 1996 – 1997 – PhDr. Eva Slavkovská CSc., ministerka školstva 

Slovenskej republiky. 

Školský rok 1999 – 2000 – Návšteva žiakov, učiteľov a rodičov z družobnej školy 

z Gorlíc, 15. jún 2000. 

Školský rok 2004 – 2005 – Daniel Kukľa z Dlhej Lúky - maratónec na vozíčku, 

prvý na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, účastník paraolympiády 

v Sydney, 20. október 2004. 

Školský rok 2009 – 2010 - Návšteva 

hokejistov z Kanady. 

 

 

Školský rok 2013 – 2014  Mgr. Margita Polláková spisovateľka, 7. október 2013. 

 

Školský rok 2013 – 2014 - Ján Račko, 

spisovateľ, 25. október 2013. 

 

 

Školský rok 2015 – 2016 – Mária Vrkoslavová Ševčíková, slovenská spisovateľka 

a psík Gordon, 7. september 2015. 



ZOZNAM ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Bývalí zamestnanci školy: 

Pedagogickí pracovníci: 

Babejová Tatiana 

Babjaková Vlasta 

Baraniková Tamara 

Barančíková Eva 

Biľová Mária 

Blichová Božena 

Bohinský Branislav 

Borecká Mária 

Brezovská Anna 

Bugeľová Oľga 

Bukovská Margita 

Buranovský Pavol 

Bušík Karol 

Cverdeľová Klára 

Čegiňová Helena 

Čechová Jana 

Čepigová Alena 

Dacejová Melánia 

Danečková Terézia 

Déliová Oľga 

Denis Mikuláš 

Dračová Mária 

Drajnová Svetlana 

Ďurčáková Mária 

Džmura Michal 

Džmura Sergej 

Eliašová Eva 

Farkášová Margita 

Fedor Bohdan 

Filipová Dagmar 

Frančáková Mária 

Gajdošová Zuzana 

Ganzarčíková Jana 

Grešová Katarína 

Golecová Helena 

Grundová Mária 

Gurský Milan 

Hajduková Anna 

Hanychová Mária 

Harajdová Marta 

Hlohinec Štefan 

Hodemarská Mária 

Holodíková Ľubuša 

Hopková Zuzana 

Hudák Peter 

Hudáková Mária 

Chocholič Štefan 

Chomjaková Sylvia 

Jacenko Štefan 

Jacenková Mária 

Jačanin Jozef 

Jančíková Mária 

Jančošeková Mária 

Jančošek Vladimír 

Jančošeková Margita 

Jaroščáková Anna 

Jendrichovská Anna 

Jurková Anna 

Jurčišínová Ivana 

Jurečková Helena 

Juročková Antónia 

Jesenský Martin 

Kaľavský Metod 

Kantorová Anna 

Kapalová Adriana 

Karol Igor 

Kaščáková Jana 

Keselicová Helena 

Klimeková Anna 

Klimík Ján 

Korbová Irena 

Kotasová Mária 

Kukľa Peter 

Kuzma Jozef 

Kmecová Renáta 

Krajčovič Kamil 

Lattová Jaroslava 

Lazorová Magdaléna 

Lešková Helena 

Mamrošová Anna 

Marková Dana 

Martičková Anna 

Maťašová Mária 

Mikloš Jozef 

Miklošová Magdaléna 

Mihaliková Ľudmila 

Mlynárová Emília 

Mojdis Ján 

Murín Mikuláš 

Murínová Anna 

Muzeláková Slávka 

Nemergutová Beáta 

Nováková Anna 

Očipová Agnesa 

Olbricht Mikuláš 

Pangrácová Danica 

Pangrác Juraj 

Petraško Jozef 

Petričová Jana 

Petričová Jozefína 

Petričková Anna 

Petruš Daniel 



Pizurová Mária 

Pergerová Helena 

Potocká Mária 

Potičná Adriana 

Predmerská Viera 

Porubská Miriam 

Rezák Peter 

Sekerčáková Erika 

Slimák Miron 

Sidoriaková Nataša 

Skalošová Anna 

Stachová Mária 

Suráň Miloš 

Suráňová Jana 

Skirkanič Dušan 

Špireng Stanislav 

Špureková Dagmar 

Tarcalová Anna 

Tkáčová Eva 

Urbanová Gabriela 

Varcholová Jana 

Vantová Irena 

Vojteková Zdena 

Zamborská Mária 

Zašiura Stanislav 

Zatorská Jarmila 

Zbihlejová Marta 

Žarnovská Žofia 

 

Vychovávateľky  v ŠKD: 

Balentová Mária 

Beňová Františka 

Grocká Katarína 

Haburčáková Božena 

Chomová Galina 

Kopčáková Mária 

Kováčová Mária 

Marková Veronika 

Mačejovská Táňa 

Moravcová Daniela 

Pastirčáková Irena 

Peláková Mária 

Reviľáková Oľga 

Soroková Marta 

Šellongová Darina 

Šestáková Anna 

Šimová Anna 

Vojteková Helena 

 

Pracovníčky školskej jedálne: 

Bujdová Helena 

Čechová Helena 

Frišničová Helena 

Glittová Mária 

Grocká Helena 

Halušková Anna 

Havírová Mária 

Hostová Marta 

Jaššová Mária 

Kašpriková Mária ved. ŠJ 

Kertisová Anna 

Kmecová Irena 

Kocúrová Božena,  

Lazorová Magda 

Lipiaková Mária 

Lišivková Katarína 

Mlynaričová Mária  

Pillárová Anna 

Šimcová Jozefína 

Šoltésová Elena 

Šoltýsová Anna

 

 



THP ZŠ: 

Andrejčiaková Nataša 

Andrejuv František 

Angelovičová Mária 

Bendigová Anna  

Bučková Anna 

Cuperová Irena 

Drobniaková Martina adm. prac. 

Dudinská Žofia 

Gregová Helena 

Hanuščáková Anna 

Chomjaková Margita 

Jaššová Helena 

Jurkaninová Helena 

Kaľavská Viera, adm. prac. 

Kvočáková Anna 

Kvokavcová Anna 

Lipovská Marta 

Mirdaliková Iveta 

Miklošová Anna 

Moravec Stanislav 

Niščáková Mária 

Niščáková Zuzana 

Prokipčáková Anna adm. prac. 

Peregrimová Marta 

Raticová Jana 

Rondzíková Mária 

Sabolová Ľubica 

Semanková Janka 

Siváková Božena 

Sivaničová Margita 

Stieranková Marta 

Svjanteková Mária 

Sýkorová Mária 

Šesták Jozef 

Ševčík Jaroslav 

Turok Fedor 

Vidová Mária 

 

Tichú spomienku venujeme i zosnulým spolupracovníkom, ktorí nás navždy 

opustili: 

 

Pedagogickí zamestnanci: 

Dudinská Katarína 

Gerčáková Anna 

Haburčák Vasiľ 

Jaščur Vasiľ 

Jurčišínová Alžbeta 

Kicová Anna 

Koscelník Jozef 

Maník Štefan 

Maňko Ján 

Matejovský Štefan 

Matiašová Monika 

Nováková Marta 

Polláková Margita 

Popjaková Margita 

Uram Vasiľ 

Vančíková Eva 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Basová Helena 

Bystrá Irena 

Hrabčáková Ľubica 

 



Súčasní zamestnanci: 

VEDENIE ŠKOLY 

Riaditeľ: Mgr. Milena Kravcová 

Zástupca riaditeľa: PaedDr. Daniela Dunčáková 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Michal Skreptáč 

Pedagogickí pracovníci: 

Bobaliková Slavka 

Brezániová Klaudia 

Cmarová Viera 

Čopáková Iveta 

Gajdár Eduard 

Golecová Katarína 

Hankovská Martina 

Hostová Anna 

Chovanová Andrea  

Ivan Tomáš 

Jevčáková Marcela 

Kaščáková Valéria 

Kravcová Judita 

Kovaľová Mária 

Kicová Renáta 

Krochta Jozef 

Mačugová Slávka 

Maťašová Mária 

Melicherová Alžbeta 

Nogová Mária 

Pilková Monika 

Priščáková Anna 

Senaj Juraj 

Sim Marián 

Slezáková Zlatica 

Surmiková Anna 

Staviarská Miroslava 

Sýkorová Jana 

Šestáková Zuzana 

Varjan Jozef 

Vagaská Katarína 

Vasilega Peter 

Volčková Mária 

Šoltés Ján 

Zašiurová Danka 

Želinská Alena 

Semanišinová Valeria 

 

Vychovávateľky v ŠKD: 

Mačejová Lenka 

Čičvarová Iveta 

Kovácsová Eva  

Udičová Anna 

Uporská Jana 

 

Pracovníci školskej jedálne: 

Balaščáková Mária 

Gajdošová Eva 

Havirová Darina 

Ivančová Alena  

Lešičková Zuzana 

Liptáková Mária, ved. ŠJ 

Prokopovičová Alena 

Rodaničová Mária 

 

THP ZŠ: 

Babej Peter 

Hudáková Anna, adm. prac. 

Jusko Ján 

Jusková Mária 

Kšonžeková Sylvia, adm. prac. 

Micheľová Katarína 

Nováková Anna 

Roháľová Helena 

Udičová Ľubica 

Varjanová Ľubica 



ŽELANIA A POSOLSTVÁ 

 Väčšina našich žiakov sa úspešne začlenila do verejného života 

spoločnosti. Pôsobia v rozmanitých profesijných sférach. Každý z týchto úspešných 

ľudí nám robí radosť, sme na nich hrdí. Za všetko hovoria ich posolstvá. 

Dovoľte, aby som využil tento priestor a ako bývalý absolvent vyjadril 

Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove, jej vedeniu 

a pedagógom úprimné poďakovanie za ich starostlivosť, obetavosť a úsilie 

vynaložené pri výchove a vzdelávaní našich detí. Vysoko si vážim Vašu podporu 

progresívnych tendencií v procese vzdelávania, ale ako športový riaditeľ 

Futbalového klubu Partizán Bardejov mimoriadne oceňujem Vašu starostlivosť 

o deti a ich vedenie k láske k športu. Do ďalších rokov Vám želám veľa tvorivých 

aktivít, pozitívnej pracovnej energie a v neposlednom rade veľa športového elánu.  

                                                                                    Marek Kukulský 

                                                            športový riaditeľ FK Partizán Bardejov 

Milí kamaráti, aj keď sa vám možno teraz zdá, že ste 

ešte „len“ na základnej škole, aj práve teraz si otvárate dvere 

do sveta. Aj ja, aj všetci moji priatelia boli kedysi tam, kde 

ste vy a teraz sme po celom svete. Mnoho mojich kamarátov 

študuje alebo doštudovali a pracujú nielen v Košiciach, 

Bratislave či Brne, ale po celej Európe, USA, Kanade či 

Juhoafrickej republike. Ak aj vy máte túžbu poznať svet, 

štúdium a vzdelanie je skvelá cesta.  

I wish you success after education, because don´t forget 

that education is the only thing you own yourself                  

   Marko Kravec,  

študent psychológie v Holandsku 

Zdravím ZŠ Pod Vinbargom! 

Na tejto základnej škole som študoval  v rokoch 2001 až 2006. 

Navštevoval som  triedu s rozšíreným vyučovaním 

matematiky a prírodovedných predmetov. V 6. ročníku 

začali zrazu prirodzene prichádzať úspechy našej triedy na 

okresných matematických súťažiach.  Neskôr sa pridali aj 

úspechy v príbuzných predmetoch - fyzike a chémii, kde 

sme mali opäť veľké šťastie na skvelých učiteľov. Pani uč. 



Kravcová, Chovanová a Bukovská boli tie, ktoré mi osobne poskytli vynikajúce 

základy. Medzi moje najväčšie úspechy na základnej škole patrilo druhé miesto na 

celoslovenskom kole Pytagoriády či druhé miesto v okresnom kole v deviatackej 

kategórii matematickej olympiády, pričom som súťažil ešte ako ôsmak.  

Vedomosťami vyzbrojený som potom pokračoval v štúdiu na Gymnáziu 

Leonarda Stöckela v Bardejove. Najviac ma za srdce chytila fyzika, ktorú som sa 

rozhodol ďalej rozvíjať a v roku 2009 som bol jedným z reprezentantov Slovenskej 

republiky na celosvetovej Fyzikálnej olympiáde v Mexiku, kde som získal 

bronzovú medailu. Otvárali sa rôzne príležitosti pre štúdium v ďalekom svete, ja 

som sa však nakoniec rozhodol pre štúdium v Košiciach, kde som vyštudoval 

Teoretickú fyziku (v ročníku som bol sám). 

V septembri roku 2014 som nastúpil na plný úväzok na pozíciu 

doktoranda na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach na oddelenie biofyziky. Doteraz 

som absolvoval dve trojmesačné stáže na popredných svetových univerzitách 

a výskumných centrách v Štokholme a Hamburgu. Práve tu začíname experiment 

na tunajšom urýchľovači elektrónov (synchrotróne), kde budeme testovať 

röntgenový „mikroskop” pre zobrazovanie veľmi malých biologických objektov. 

Už doteraz som dosiahol pomerne dosť v profesijnej oblasti, a to aj vďaka 

tomu, čo mi poskytla ZŠ a najmä jej učitelia. Do ďalších rokov jej prajem, aby mali 

žiaci  dobrých učiteľov, učitelia dobrých žiakov a vzájomne vytvárali príjemnú 

atmosféru.  

     Stanislav Hrivňak 

        doktorand UPJŠ             

Vážim si a som poctený, že môžem pri príležitosti terajšieho jubilea ZŠ aj 

ja touto formou vyjadriť úctu a vzdať hold všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej 

založenie, rozvoj a všetky jej úspechy. 

Svojej škole som mimoriadne vďačný za kvalitné základy vedomostí, 

ktoré boli dobrým odrazovým  mostíkom pre moje ďalšie štúdium na gymnáziu 

a na lekárskej fakulte. S rešpektom a úctou spomínam na učiteľské osobnosti, ktoré 

sa výrazne zapísali do môjho života a ovplyvnili moje ďalšie smerovanie - pani 

učiteľka Jacenková, Tkáčová, Bugeľová, Hudáková, Klimeková, pán 

učiteľ  Džmura a ďalší. 

Lekár a učiteľ majú veľa spoločného. Medicína bola a je umením. Lekár je 

človek, ktorému je zverená veľká miera moci, ale aj zodpovednosti za iného 

človeka, za jeho telo, ale aj dušu, za zdravie a chorobu. Podobne aj práca učiteľa je 

umením.  Učiteľ má moc a zodpovednosť za rozvoj osobnosti človeka, vytvára, 



formuje a ovplyvňuje názory, pretvára detskú (študentskú) dušu a otvára jej brány 

poznania dokorán. Je to výzva pre nás lekárov a pre učiteľov vnímať krásu 

i vážnosť, vznešenosť i pokoru svojho povolania. 

Učiteľov si veľmi vážim. Napriek ťažkým podmienkam dokážu robiť 

svoju prácu s nadšením a so zodpovednosťou vychovávajú a pripravujú do života 

schopných a vzdelaných ľudí. 

Prajem všetkým učiteľom a zamestnancom školy veľa zdravia, šťastia 

a úspechov. 

MUDr. Peter Čičvara 

                                                                   endokrinológ  

Potešilo ma, že pri príležitosti 40. výročia mojej 

základnej školy môžem jej aj ja venovať pár slov. Doteraz 

spomínam na učiteľov, spolužiakov, na spoločne prežité chvíle. 

Moja cesta potom viedla na  strednú zdravotnícku školu a po 

jej skončení na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. 

V apríli 2006 som vyhrala súťaž Miss Universe a pre 

povinnosti som musela štúdium ukončiť a otvorila sa pre mňa 

brána do sveta. Reprezentovala som Slovensko na celosvetovej súťaži Miss 

Universe v Los Angeles, kde som získala 4. miesto v internetovom 

hlasovaní.  V Manile Na Filipínach som reprezentovala Slovensko v ďalšej súťaži 

Miss Earth a aj tam som dosiahla úspech, keďže som sa dostala do top16 zo 140 

dievčat celého sveta. Pracovne so navštívila mnoho krajín a modelingu sa venujem 

dodnes. Pred rokom ma oslovila bardejovská skupina Yelowe, s ktorou som 

natočila klip a momentálne robím reklamu pre farmáciu. 

Drahá škola, prijmi moje úprimné a srdečné blahoželanie k výročiu, 

prajem mnoho ďalších úspešných žiakov, trpezlivých učiteľov, veľa tvorivých síl 

a úspechov. 

                                                                         Judita Hrubyová 

                                                    Miss Universe Slovenskej republiky 2006  

 

Veľmi ma teší, že ste si pri výročí spomenuli aj na 

mňa. Štúdium na základnej škole som ukončil v roku 2006. Bol 

som v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky 

a prírodovedných predmetov. Tu som získal dobré základy na 

ďalšie vzdelávanie – gymnázium a po jeho skončení som 

pokračoval na Akadémii výtvarných umení a dizajnu 

v Bratislave. V roku 2012 som študoval v Hogeschool voor de 



Kunsten v Utrechte (Holandsko), kde som vytvoril svoju prvú kolekciu Hanba, 

inšpirovanú knihou John Maxwella  Coetzee. Po 8-mesačnej stáži v Belgicku som 

vytvoril druhú kolekciu Red Dragon. Moje projektové práce boli prezentované 

v San Franciscu, Londýne, Dubaji, Brne a Prahe. V septembri 2014 som sa stal 

víťazom súťaže odevného návrhárstva počas Mercedes Benz Fashion Weekend. 

V súčasnej dobe pokračujem v štúdiu v odbore Academy of Art, architektúry 

a dizajnu v Prahe, pracujem na svojom treťom fashion predstavení Projekt XIII 

CARD a na novej kolekcii pre Mercedes Benz Prague Fashion Week.  

 Aj napriek pracovnému a študijnému vyťaženiu si spomeniem na moju 

triedu, moju prvú učiteľku a iných skvelých učiteľov, ktorí mi dali výborné 

základy, čo môžem oceniť až teraz, s odstupom času. Svojej základnej škole prajem 

do budúcnosti veľa úspechov a skvelých absolventov,  ktorí jej budú robiť dobré 

meno aj naďalej. 

Maroš Baran 

módny návrhár a výtvarník 

 

Kdeže sú tie časy, keď som začiatkom 80. rokov (už) minulého storočia 

sťaby žiak navštevoval terajšiu Základnú školu s materskou školou Pod 

Vinbargom. Minulo veľa rokov, ale spomienky na túto školu sú v mojej pamäti 

doteraz. Triednou učiteľkou mi bola pani Oľga Bugeľová, slovenčinu nás učila p. 

učiteľka Marta Zbihlejová a ukrajinčinu p.učiteľka Anna Klimeková - v tejto 

súvislosti mi nedá nespomenúť divadelný krúžok, ktorý p. učiteľka spolu s pánom 

Milanom Didičom vtedy viedla a v ktorom som mal tú česť niekoľko rokov 

pôsobiť. Ktovie, či práve účinkovanie v tomto krúžku neovplyvnilo moje 

rozhodnutie o ďalšom svojom živote, pretože po skončení strednej školy som sa 

stal členom činohry vtedajšieho Ukrajinského národného divadla v Prešove, 

ukončil som vysokoškolské štúdiá herectva v Kyjeve na Ukrajine a štyri sezóny 

som strávil na „doskách, ktoré znamenajú   svet". 

Škola bola vždy výnimočná tým, že pedagógovia mali na vzdelávanie 

vysoké nároky - a ja hovorím chvalabohu, pretože mne osobne dali pevné základy 

jazykov, na ktorých som mohol v ďalšom živote bez obavy stavať. Škola a jej 

pedagógovia u mňa taktiež prebudili hlbší záujem o literatúru - najmä tú 

východoeurópsku, vrátane ruskej a ukrajinskej - a správne ma motivovali v mojom 

snažení poznať ju čo v najširšom kontexte - za toto všetko som im vďačný! 

Moja základná škola sa dožíva štyridsiatky - zrelého veku, kedy už má 

detské choroby i excesy adolescencie za sebou. Želám jej, aby vo svojich útrobách 

vychovávala žiakov bystrých, šikovných, prahnúcich po poznaní, aby zdolala 



všetky peripetie všedných dní a hlavne aby bola aj naďalej takou úspešnou 

a váženou, akou bola doteraz! 

                                                                                                 Štefan Hij 

konateľ BTS s.r.o., riaditeľ Bardejovskej TV 

Keď som mala 6 rokov, rodičia ma prihlásili na  5. ZŠ 

Pod Vinbargom,  hoci všetky moje kamarátky išli na 4. ZŠ. 

Nepomohol ani plač. Mamka mi vždy vravela, že 5. ZŠ je 

najlepšia v Bardejove, že aj ona tam chodila a budem aj ja. A tak 

sa aj stalo.  

Ako 10- ročná som sa začala venovať basketbalu,  stala 

som sa hráčkou BKM Bardejov. Skĺbiť školu s basketbalom nebolo vždy 

jednoduché. Aj teraz ďakujem učiteľom, že mi  vyšli  v ústrety.  Keď bol nejaký 

problém, mojou záchranou bola vždy moja triedna učiteľka Zašiurová, ktorá sa mi 

nikdy neobrátila chrbtom, vždy všetko dokázala vybaviť, presunúť tak, aby boli 

všetci spokojní. 

V 8. ročníku ma  prijali na Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach. 

Tu som hrala extraligu za ženy v CASSOVIA Košice a za kadetky v Bardejove. 

Zároveň  hrám za slovenskú reprezentáciu U16. Tohto roku sme boli na 

Majstrovstvách Európy U16 v Portugalsku. V troch zápasoch som bola vyhlásená 

za najlepšiu hráčku zápasu. Momentálne sa nachádzam v USA v  štáte Oregon na 

ročnom študijnom pobyte v North bend Hihg school a hrám  za Team North bend 

buldogs.    

 Vďaka basketbalu prežívam plnohodnotný športový život, plný 

odriekania, driny, športového nasadenia, ale aj potešenia z poznávania sveta. 

Basketbal ma naučil pokore, slušnosti, ukázal mi, čo všetko sa dá aj vďaka športu 

prežiť a dosiahnuť. A toto je možné  aj vďaka mojej 5. ZŠ a učiteľom, ktorí ma tam 

učili.  

 Prajem základnej škole veľa šťastných detí, dobrých učiteľov a nech v nej 

vyrastajú ďalší  skvelí športovci.        

Vanessa Gajdošová 

                                                         slovenská reprezentantka v basketbale 

   

 Tak 5. základná škola je už štyridsiatnička! Ona začala moju dlhú cestu učenia 

a roky od jej ukončenia v 9.ročníku šk. r. 1981/1982 mi uplynuli ako voda. Po 

maturite na gymnáziu moje kroky viedli na   strojnícku fakultu. Plány boli veľké, 

ale prišla „nežná revolúcia“ a práce v strojárskej oblasti začalo ubúdať. Učarovalo 

mi finančníctvo a  už ako otec rodiny som začal študovať popri zamestnaní na 



Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, odbor bankovníctvo, financie  

a investovanie. V tejto oblasti  pracujem dodnes.  

Na moju prvú školu – základnú školu - spomínam dodnes len v dobrom. 

Všetko zlé som zabudol. Dúfam len, že to nie je Alzheimer. Škola bola v tom čase 

nová a z učiteľov mi najviac utkvel v pamäti nekompromisný riaditeľ školy 

p.Maňko a učiteľ telocviku p.Bušík, ktorý bol pre mnohých chlapcov veľkým, 

a myslím to doslovne, veľkým vzorom a otcom.  

A čo popriať na záver oslávenkyni? Veľa učeniachtivých detí, ktoré 

opustia túto školu s prekrásnou spomienkou na ňu, aby poznali, ako málo  vedia. 

Veľa spravodlivých a láskavých učiteľov, lebo spravodlivosť bez lásky robí učiteľa 

tvrdým. A taktiež dostatok zdravých financií, ktoré nekradnú dušu, nerozvracajú 

priateľstvá a vzťahy, ale   oslobodzujú a motivujú. 

       Ing.Igor Hudy 

regionálny vzťahový manager pre transakčné bankovníctvo v Slovenskej sporiteľni  

 

  Prešlo už mnoho rokov, čo som navštevovala ZŠ Pod Vinbargom. Boli to 

krásne, bezstarostné roky, ktoré sa mi vybavia vždy, keď som v Bardejove.  

Po ukončení 8.ročníka som pokračovala na gymnáziu a vysokej škole. 

Dnes som lekárkou a pomáham ľuďom s ich zdravotnými ťažkosťami.  

Ako všetci mladí, aj ja som chcela cestovať a spoznávať život v iných 

krajinách. Precestovala som Európu, bola som v Austrálii. A čo som zistila? Všade 

je potrebné vzdelávať sa, pracovať na sebe, ovládať jazyky, byť usilovný 

a húževnatý. Je preto nesmierne dôležité získať v škole čo najviac vedomostí, 

informácií a zručností, život je potom jednoduchší.  

Pri príležitosti 40.výročia vzniku našej školy  želám učiteľskému kolektívu 

veľa síl do ďalšej práce, žiakom veľa  húževnatosti a úspechov v štúdiu, škole veľa 

dobrých a svedomitých ľudí.  

                               MUDr. Eugénia Borecká Pankuchová,  

                       gynekologička 

 

Keď si v tieto dni pripomínate 40 rokov od založenia školy, chcem sa 

spolu s vami poohliadnuť a vysloviť uznanie a vďačnosť. 

Výročia pomáhajú k tomu, že otvárajú bránu k minulosti;obzerajúc sa späť 

– kiež prvotný elán, ktorým boli naplnení pedagógovia a akiste aj žiaci, prebudí 

zdanlivo to, čo by sa mohlo javiť ako zanesené prachom rokov a menších či 



väčších problémov, a tiež prinesie svojou troškou vodu na pomyslený mlyn nádeje, 

kde sa rodia sny, túžby, umožňujúce hľadieť v ústrety do budúcnosti. 

Takúto si Ťa pamätám, drahá V. ZŠ Pod Vinbargom! 

Ako ateliér, v ktorom sa popri odovzdávaní vedomostí odovzdáva aj niečo 

iné. Neuchopiteľné. A predsa tak veľmi potrebné. Ako ateliér, v ktorom sa hĺbi 

charakter, hobľujú sa názory, križujú sa denné osobné úspechy s neúspechmi 

a jednoducho sa zdospievava. A slovo dospievať neznamená len ukončiť pieseň 

detstva, no tiež aj začať si nôtiť inú, svoju osobnú pesničku. Aj preto som Ti 

vďačný, lebo nesieš v sebe stopu blúdení,  ale aj odtlačok mnohorakého spektra 

túžob a plánov všetkých tých, ktorým si umožnila nájsť sa, odvážiť sa, byť. 

Nelson  Mandela raz povedal, že „vzdelanie je tou najsilnejšou zbraňou, 

ktorou možno zmeniť svet.“ Chcem sa Ti poďakovať, že vzdelaním – darom, ktorý 

nie je vôbec právom pre všetkých žijúcich (akoby sme si to naivne mohli myslieť) 

odvíjaš a budeš odvíjať pomyselnú niť príbehov detí, ktorých životy meníš, 

stvárňuješ, a tak vlastne obnovuješ v ľudstve odvekú túžbu po poznaní. 

Daniel Kravec,  

žiak v rokoch 2000/2005, v súčasnosti pôsobiaci v zahraničí 

 

Základná škola je pre mňa preto základná, že má postaviť nejaký základ. 

Nielen stavbári vedia, že bez kvalitného základu nie je možné postaviť nič 

a naopak, ak je základ kvalitný, udrží aj ťažkú a komplikovanú stavbu.  

Mojich 9 rokov na 5. ZŠ zbehlo relatívne rýchlo. Spoznal som tam 

skvelých priateľov, s ktorými udržiavam kontakt dodnes. Pamätám si na láskavý 

prístup p. uč. Dunčákovej, ktorý nám všetkým dodal v prvých rokoch istotu, že 

škola sa dá prežiť. Zažil som aj prísnosť a výnimočný pedagogický prístup od       

p. uč. Denisa, ktorý nás asi jediný dokázal prinútiť ísť na dno svojich možností. 

A zažil som aj p. uč. Pangrácovú, ktorá nám na hodinách náboženstva hovorila 

posolstvo, ktoré môj život postavilo naruby. Aj vďaka týmto ľuďom som tam, kde 

som. Vyštudoval som Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského 

v Bratislave, momentálne pôsobím v Slovenskom evanjelizačnom stredisku. 

5. ZŠ prajem veľa žiakov, ktorí sa neuspokoja so škatuľkami a budú 

chcieť ísť nad svoje možnosti, pedagógov, ktorí si uvedomujú dôležitosť poslania, 

ktoré vykonávajú a prostredie, ktoré bude podporovať pohodu a kreativitu oboch 

(žiakov aj učiteľov). 

Mgr. Martin Viglaš,  

creative-producer, webdeveloper, blogger a kazateľ  



ŽIACI BLAHOŽELAJÚ ŠKOLE 

 

Každé ráno ma už z diaľky volá 

moja obľúbená základná škola. 

Hoci má už štyridsiatku, 

spoznal som v nej kamarátku. 

  

 

 

 

 

Prosíme ťa, milá škola, 

veď nás k múdrosti a šikovnosti 

a my budeme na teba spomínať 

aj v ďalekej budúcnosti. 

 

 

 

 

 

Milá naša škola, 

za tých dlhých 40 rokov  vychovala si mnoho a mnoho dobrých žiakov. 

Za to všetkom ďakujeme a len to dobré do budúcna ti prajeme.  

 

 

 

 

Milá moja škola, rád ťa mám, 

a preto ti srdečne blahoželám. 

Aby si len dobrých žiakov mala 

a poctivých ľudí z nich vychovala. 

 

  



UČITEĽSKÉ KOLEKTÍVY 
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