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NAŠA ŠKOLA

Osem hodín, èo to brní?
Golianova 8 zvoní.

Už tie uèky naše milé
pripravujú krušné chvíle.

Písomky a príklady,
kto si s tým má poradiś?

Do hláv sa nám snažia, beda,
dostaś nieèo, èo sa nedá.

Na Golianke, všetka èesś,
športuje sa ostošesś,
telesná, tá už je taká,

atletika,  beh nás èaká.
Hokejom sme preslávení,

vravia všetci zasvätení.

Pán riadite¾ všetko stráži,
každý si ho preto váži.

A pán školník všetko spraví,
zámku, svetlo hneï opraví.

Nikto na Golianku nezabudne,
to Vám môžem s¾úbiś k¾udne.

Vždy pri nás verne stála,
našej škole trikrát sláva.

       Anna Valová
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Príhovor riadite¾a školy     

Päśdesiatroèné jubileum našej základnej školy  je 
príležitosśou zamyslieś sa nad jej doterajšími výsled-
kami, ako aj jej ïalšími perspektívami. Je málo základ-
ných škôl, ktoré prešli poèas svojej existencie takým 
dynamickým a všestranným rozvojom ako práve naša 
škola. Pre mòa osobne má toto jubileum viacrozmerný 
význam. Jednak z poh¾adu bývalého žiaka tejto školy, 
neskôr jej pedagóga a v súèasnosti riadite¾a školy. 
Každé z uvedených období bolo nieèím výnimoèné 
a iné. A predsa ich èosi spája – „naša Golianka". 

Tá otvorila svoje brány 7. septembra 1964. Pod 
vedením prvého pána riadite¾a, Ladislava Javorèíka, 
tu našlo druhý domov 973 žiakov z Banskej Bystrice, 
Hornej a Dolnej Mièinej, Šalkovej, Môlèe, Španej Doliny a Harmanca. 

Za 50 rokov prešlo touto školou ve¾a žiakov, ktorí radi spomínajú na èasy prežité 
v školských laviciach. Mnohí z nich dnes úspešne pôsobia v štátnej správe, samo-
správe, na stredných a vysokých školách, v odborných a vedeckých inštitúciách, 
v štátnych alebo súkromných firmách. Sú z nich úspešní podnikatelia, športovci 
a tréneri.

Sme hrdí na našu školu, že sa jej podarilo vychovaś to¾ko vzdelaných a úspešných 
¾udí.

Aj mne naša škola pomohla  v mojom študentskom a športovom  napredovaní, 
nauèila ma, ako úspešne kráèaś životom. A toto moje presvedèenie sa ešte viac 
prehåbilo, keï som zaèal na našej škole pôsobiś ako pedagóg. ¼udskosś a citlivý 
prístup k žiakom sa mi stali samozrejmosśou tak, ako som ich získaval na tejto škole 
od svojich pedagógov, neskôr kolegov.

No a aká je „Golianka“ dnes? 
Moderná, otvorená svetu, ale nezabúdajúca na svoje historické korene. Škola 

s 32 triedami, 7 oddeleniami školského klubu, 678 žiakmi, 74 zamestnancami z toho 
55 pedagógmi, piatimi športovými triedami ¾adového hokeja, piatimi športovými 
triedami klasického lyžovania doplnenými žiakmi zameranými na športy ako skoky 
na lyžiach, krasokorèu¾ovanie, gymnastika, karate, basketbal, judo, plávanie, tenis, 
bedminton a ïalšie. So zanieteným pedagogickým i nepedagogickým kolektívom, 
výbornou školskou jedálòou, tromi  poèítaèovými uèebòami, jazykovou uèebòou 
s interaktívnymi projektormi pripojenými na internet. Škola participujúca na pro-
jektoch akými sú - Škola podporujúca zdravie, Zmena, Infovek, Socrates, Ekostopa, 
separácia odpadu, Strom života, Výstavba športového a hokejbalového areálu,  
Bez kriedy, Digi škola, Druhý krok, Inovatívne formy a metódy vzdelávania a iné. 
Okrem kvalitnej vzdelávacej a výchovnej èinnosti, škola zabezpeèuje aj kvalitnú 
mimoškolskú èinnosś. Naši žiaci majú možnosś navštevovaś okolo 29 krúžkov 
a svoju kreativitu, vedomosti, schopnosti a ich praktické uplatnenie už tradiène 
dokazujú v postupových kolách rôznych vedomostných a športových súśaží, ale aj 
na kultúrnych podujatiach èi pri environmentálnych aktivitách. O kvalite výchovno-
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vzdelávacej èinnosti svedèí aj fakt, že naši absolventi sú každoroène úspešne prijatí 
na stredné školy.

 Víziou do budúcich rokov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
zavádzaś zmeny v súvislosti s profiláciou školy, najmä so zameraním na šport, 
jazykové a informaèno-komunikaèné kompetencie žiakov, posilòovaś úlohy a mo-
tiváciu uèite¾ov, skvalitòovaś spoluprácu s rodièmi, školami, športovými klubmi 
a verejnosśou.

Za to, že naša škola má v meste i jeho okolí výborné meno, chcem poïakovaś 
všetkým terajším i bývalým zamestnancom školy. 

Ïakujem za množstvo vykonanej kvalitnej práce svojim predchodcom 
vo vedení školy Ladislavovi Javorèíkovi, Brunovi Patúšovi, ¼udovítovi Èavojovi, 
Jánovi Nemèokovi, Stanislavovi Kútikovi a kolegom, uèite¾om, ktorí stáli pri jej zrode, 
prvých krokoch života a pri jej napredovaní, prièom  môžem potvrdiś, že to nebola 
vždy jednoduchá a ¾ahká cesta. 

Vïaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a nie sú už medzi 
nami.

 Rovnako ïakujem všetkým rodièom, ktorí  nás v úsilí o rozvoj školy vždy podpo-
rovali. Úprimné poïakovanie patrí aj štátnym a samosprávnym orgánom, hospodár-
skym organizáciám, firmám, jednotlivcom, ktorí prispeli k rozvoju našej školy.

Verím, že aj v budúcnosti bude naša škola vychovávaś pomocou dobrých pe-
dagógov a ostatných zamestnancov zdatnú, uvedomelú a vzdelanú generáciu, 
schopnú realizovaś nároèné úlohy, ktoré nás v spoloènosti èakajú.

„Hlboko sa pokloò oráèovi, lebo dáva chlieb, 
ešte hlbšie matke, lebo dáva život.

No najhlbšie uèite¾ovi, lebo zo živej bytosti vychová èloveka.“

J. A. Komenský

PaedDr. Peter Zlevský
 riadite¾ školy
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VEDENIE ŠKOLY OD ROKU 1964 DO ROKU 2014

 Riaditelia školy Zástupcovia 

 Ladislav Javorèík Juraj Fonos
 1964-1977 Miroslava Leštáková

 Bruno Patúš Miroslva Leštáková
 1977-1978 O¾ga Jablonská

 ¼udovít Èavoj Terézia Bezdìková
 1978-1990 O¾ga Jablonská

 Mgr. Ján Nemèok Terézia Bezdìková
 1990-1997 O¾ga Jablonská 
  Mgr. Stanislav Kútik
  Mgr. Marta Iskrová

 Mgr. Stanislav Kútik Mgr. Marta Iskrová
 1997-2009 PaedDr. Daniela Žiarna
  Mgr. Pavel Longauer
  Mgr. Silvia Šándorová
            Mgr. Jana Kubišová 
  Mgr. Janka Lenková

 PaedDr. Peter Zlevský PaedDr. Daniela Žiarna
 2009- Mgr. Pavel Longauer
  Mgr. Viera Komanová
  Mgr. Stanislav Kútik 
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HISTÓRIA NAŠEJ ŠKOLY

1964 Otvorenie školy
1968 Založenie športových tried ¾adového hokeja
1973 Založenie športových tried klasického lyžovania
1993 Zaèlenenie školy do projektu ŠPZ
 Získanie právnej subjektivity      
 Založenie školského športového strediska v športovej gymnastike 
1999 Realizácia projektu ZMENA
 Zaèlenenie do projektu Odstraòovanie poèítaèovej negramotnosti 
2000 Realizácia medzinárodného projektu SOCRATES
 Založenie školského športového strediska v basketbale dievèat
2001 Založenie školského športového strediska v karate
2002 Vznik školského športového strediska v biatlone
 Realizácia projektu INFOVEK
2008 Slávnostné otvorenie Arény Barani
  Celoštátna súśaž aktivity ZŠ SR - ŠKOLA ROKA – 1. miesto
2009 Slávnostné otvorenie atletického a športového areálu
  Celoštátna súśaž aktivity ZŠ SR - ŠKOLA ROKA – 3. miesto
2009 Školský program Ekologická stopa – získanie certifikátu
2007-2013 Inovatívne formy a metódy vzdelávania na ZŠ v meste B. Bystrica
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PREMENY ŠPORTOVÉHO AREÁLU NAŠEJ ŠKOLY

VÝSTAVBA ARÉNY BARANI



9

PEDAGOGICKÝ ZBOR 1964/1965

Zamestnanci školy – školský rok 1964/1965

Vedenie školy:
Ladislav Javorèík riadite¾ školy
Juraj Fonos štatutárny zástupca riad. školy
Miroslava Leštáková pedagogicko-organizaèný zástupca riad. školy                                                
O¾ga Jablonská skupinová vedúca PO
Gabriela Fajnorová vedúca ŠKD

Pedagogickí zamestnanci: 
J. Bernáth, A. Citterbergerová, Z. Èaklóšová, E. Datková, M. Dluholucká, J. Fonos, 
M. Gáfriková, O. Gašpar, R. Hiøevá, E. Holécyová, O. Jablonská, L. Javorèík, M. Ka-
masová, ¼. Klajbanová, J. Kubovèík, D. Kucbelová, M. Leštáková, H. Maruniaková, 
P. Nosá¾ová, L. Novosádová, M. Orgonášová, A. Perichta, A. Staršia, D. Šepáková, 
F. Török, A. Veselovská, L. Vígh, M. Višòovec, T. Bezdìková, V. Kaèániová, A. Klo-
bušická, G. Kozovská, L. Kròanová, E. Rakovská, F. Sedlárová, K. Svoráková, M. Šu-
hajdová, M. Topercerová, J. Uramová, Z. Vestegová

Vychovávate¾ky v školskom klube:  E. Cagardová, R. Lojkovièová, 
A. Ridzoòová, G. Fajnorová

Administratívne vedenie:  A. Revalová

Školník: P. Rafaj

Vedúca školskej jedálne: A. Verešová
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PEDAGOGICKÝ ZBOR  2014/2015

Zamestnanci školy – školský rok 2014/2015

Vedenie školy:
PaedDr. Peter Zlevský riadite¾ školy
Mgr. Pavel Longauer štatutárny zástupca riad. školy
Mgr. Stanislav Kútik pedagogicko-organizaèný zástupca riad. školy       
Mgr. Viera Komanová zástupca pre výchovno- vzdelávaciu èinnosś         
Mgr. Viera Adamírová vedúca ŠKD

Pedagogickí zamestnanci: 
D. Baranková, K. Barillová, E. Beòová Ambrušová, A. Bezáková, M. Bialeková, 
M. Briatková, M. Cibu¾ová, A. Èillíková, B. Dobrotová, D. Dvorská, D. Ïurèová, 
A. Gáborová, E. Gernicová, A. Hýseková, M. Chladná, M. Iskrová, V. Juráš, I. Juríko-
vá,  M. Kollárová, V. Komanová,  I. Kristofová, A. Kupcová,  A. Kuzbelová, J. Kybová, 
J. Laubert, J. Lenková,  L. Longauer,  O. Markovièová, E. Markušová, M. Oráèová, 
K. Ozorák, S. Pechová, M. Pýchová, A. Ratkovská, M. Snopková, M. Striešová, 
Z. Šimèíková , B. Šimová, I. Šimo, P. Šmelková, J. Števulová, M. Trubanová, Z. Valen-
tová, Z. Vozárová,  D. Žiarna

Výchovný poradca: Z. Sekerešová

Vychovávate¾ky v školskom klube: K. Boše¾ová, E. Ostrihoòová, M. Ridzoòová, E. 
Ševèíková, A. Zlevská Pániková,

Externí zamestnanci školy: D. Duraj, J. Šimèík 
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Technik IKT:   J. Michalica
Koordinátor kontroly a projektovej èinnosti:   J. Debnárik

Ekonómka školy:    S. Žigová

Tajomníèka školy:   I. Kostúrová

Školník:   M. Viazanica 

Zamestnanci školskej jedálne: D. Mazúchová  -  vedúca ŠJ
S. Bartovièová, A. Styková,  J. Cirónyová,  V. Rybárová

Od otvorenia školy po súèasnosś  pracovali v škole aj títo pedagogickí zamestnanci:
V. Majerová, Z. Kosecová,  A. Sobotová, M. Jesenská, H. Šulcová, M. Gáfriková, 
E. Frzonová, A. Kvasnová, V. Prikrylová, M. Ïurianèiková, M. Žuffová, O. Fiśková, 
A. Gálusová, J. Kubišová, E. Maxová, O. Jelenská, L. Kròanová, K. Kostelná, 
S. Mojžišová, J. Molleková, E. Benická, Ž. Dobrotová, M. Lepišová, ¼. Klajbanová, 
M. Hunèíková, M. Vraštiak, A. Ciglanová, K. Demuthová, V. Mareèková, 
A. Barborièová, A. Benèová, J. Majer, J. Bernáth, P. Nosá¾ová, Z. Sedlická, 
M. Veselovská, E. Vicianová, A. Kolmaèková, J. Dobríková, J. Chriašte¾ová, P. Kollár, 
A. Citterbergová, L. Boczová, R. Horèinová, K. Krajèiová, G. Krchmanová, P. Malý, 
M. Marušková, B. Šajban, A. Šušková,  J. Gašparová, M. Chmelíková, M. Caba-
lová, G. Schlank, S. Šandorová, L. Longauer, S. Cholvád, S. Šomodíková, J. Fábry, 
B. Michalovièová, E. Krajèovièová, M. Dluholucká, L. Vígh, A. Spišiaková

Nepedagogickí zamestnanci:
M. Turanová, D. Saksová, E. Kuricová, A. Budovcová, A. Krajèiová, M. Ponièanová, 
E. Zimnikovalová, M. Holková, E. Korýtko, E. Korýtková, V. Sedliaková, M. Tom-
ková, P. Rafaj, M. Kulichová, A. Ïurovcová, T. Èerná, A. Bírešová, A. Mydlová, 
M. Hrnèiarová, E. Hanušková, Z. Petrnáková, A. Rafajová, M. Šlosár, I. Šlosárová, 
A. Žúborová, Z. Petrnáková, A. Gozonová, A. Rafajová, A. Mišutková, M. Schmid-
tová, V. Burgertová, H. Daubnerová,  K. Benková, A. Lampertová
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VZNIK ŠPORTOVÝCH TRIED

¼adový hokej

V sezóne 1966 – 1967 sa v Bystrici zaèala zatia¾ najvýznamnejšia éra detského 
¾adového hokeja.

Dr. Jaroslav Starší, CSc. v rámci svojej dizertaènej práce prišiel v1966 s ná-
padom vytvoriś v Bystrici  športové hokejové triedy. Podal svoj návrh na výbor 
TJ Iskra Smreèina Banská Bystrica. Podstata návrhu spoèívala v tom, že sa malo 
zaèaś každoroène vyberaś z prihlásených 8 – 9- roèných chlapcov,  tzv. hokejovej 
prípravky, na základe motorických testov, 55 – 65 pohybovo nadaných a prospe-
chovo vyhovujúcich žiakov. Z nich po roènej príprave malo postúpiś do 6. športovej 
hokejovej triedy 25 až 30 chlapcov.

Po ve¾kých „vybavovaèkách“ na Ministerstve školstva a Krajskom a Okresnom 
národnom výbore v Banskej Bystrici úsilie hokejových funkcionárov Iskry Smreèiny 
Banskej Bystrice bolo odmenené. V školskom roku 1967 –1968 vznikla na Zá-
kladnej deväśroènej škole Uhlisko, nachádzajúcej sa v blízkosti zimného štadióna 
v Banskej Bystrici, prvá oficiálna hokejová experimentálna trieda v Èeskoslovensku. 
Do tejto šiestej triedy bolo z hokejovej prípravky prijatých 28 žiakov: Baèkor, Bais, 
Bobula, Brúsil, Èech, Èizmadia, Holub, Horváth, Hronec, Kovalík, Križko, Lakatoš, 
Miklošoviè, Országh Igor, Országh Ivan, Pazúr, Rajèan, Rendvei, Rosenberger, Se-
lecký, Stanek, Starovecký, Šimko, Švagerko, Švantner, Štubòa, Varga, Vavrek a Vo-
decký. Z nich sa  v dospelosti výkonnostne najviac presadili Brúsil a Országh Ivan  
v Košiciach, Stanek v Slovane Bratislava, Baèkor, Horváth, Kovalík, Lakatoš, Igor 
Országh, Rendvei a Selecký v domácej Iskre Smreèina Banská Bystrica.

Z absolventov športových hokejových tried sa v neskorších rokoch v prvoli-
gových a extraligových mužstvách najviac presadili hokejisti: Jaroslav Barochovský, 
Karol Ondrejièka, Oto Sýkora, Igor Talpaš, Peter Slanina, Vladimír Svitek, Zdenko Krajè, 
Vlasto Plavucha, Roman Sýkora, Ján Šimèík, Michal Longauer, Matej Èešík, Marek Biro, 
Tomáš Sýkora, Lukáš Bambúch, Lukáš Handlovský, Matúš Kostúr, Mário Lunter.

Vladimír Országh, Michal Handzuš,  Richard Zedník, Ivan Majeský, Tomáš Surový, 
Peter Budaj podávali  výborné výkony v národnej hokejovej lige v Severnej Amerike 
(NHL). Z mladších sa úspešne presadil  Tomáš Matoušek (KHL).

Tréneri od vzniku prvých hokejových tried po súèasnosś: Ján Lehocký, Jaroslav 
Starší,  Jaroslav Barochovský, Igor Országh, Ondrej Výboh, Milan Molnár, Ivan 
Frûhwald, Vladimír Pavlis, Branislav Šajban, Juraj Pivka, Ján Gabara, Daniel Vražda, 
Jaromír Tatíèek, ¼ubomír  Petrík, Dušan Daubner, Ján Šimèík st., Pavel Longauer, Pa-
vol Horváth, Július Pivka, Ján Chalupský, Peter Martinka, Pavloviè, Dušan Daubner,  
Marián Chmelík, Ivan Petroviè, Milan Mišura, T. Zátroch, Adam Striež, Miroslav Via-
zanica, Ondrej Bíreš, Dušan Šmálik, ¼ubomír Baèkor, ¼ubomír Šmál, Ján Pastucha, 
Andrej Výboh, Roman Sýkora, Ján Pecník, Pavol Babic, Peter Zlevský, Karol Ozorák, 
Patrik Trnka,  Peter Jablonský, Ján Šimèík ml.

Dôležitú úlohu zohrávali v športovej príprave hokejových tried riaditelia aj uèitelia 
školy Na Uhlisku. Poèas existencie hokejových tried sa vo funkcii riadite¾a  školy 
po-stupne vystriedali páni: Javorèík, Èavoj, Nemèok, Kútik. Všetci riaditelia podpo-
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rovali hokejový rast mladých hokejistov a dobre spolupracovali s výborom hokejo-
vého oddielu  a s jednotlivými trénermi. Prvou triednou uèite¾kou poèas existencie 
a dochádzky prvej športovej experimentálnej hokejovej triedy na ZDŠ Uhlisko bola 
Z. A. Staršia, uèite¾ka telesnej výchovy.

Výhodou športových hokejových tried bolo predovšetkým, že sa do rozvrhu zara-
dili aj tréningy na ¾ade v predpoludòajších hodinách, v rámci možností zimného 
štadióna. Celý proces trénovania a súśaží sa organizoval z jedného vedenia a nebolo 
potrebné uvo¾òovaś chlapcov zo školy v prípade zápasov uprostred týždòa. Keï sa 
uviedol do praxe kompletný systém športových hokejových tried, bolo možné jed-
notne usmeròovaś všetkých trénerov,  neskôr sa to prenieslo na trénerov celého hoke-
jového oddielu tak, aby dodržiavali zásady tzv. jednotného tréningového systému. 
A tento fakt priniesol mimoriadne výsledky. Naši hokejisti boli majstrami Slovenska 
nieko¾ko rokov po sebe a nieko¾kokrát sa im podaril získaś aj titul majstrov ÈSSR. 

Najväèší hokejový úspech –  Michal Handzuš doniesol v roku 2013 na Arénu 
Barani Stanley Cup, a tak si uctil našu školu.  

 

Klasické lyžovanie

Vznik športovej triedy klasického lyžovania na škole má svoje opodstatnenie. 
Vtedajšou požiadavkou bolo podchytiś športovo talentované deti a mládež, syste-
matickým tréningovým procesom vychovaś športovcov a reprezentantov ÈSSR 
a SSR. Po obojstrannej dohode medzi  predsedníctvom SÚV ÈSZTV a MŠ SSR 
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vznikli na Slovensku prvé športové triedy klasického lyžovania – jedna v Štrbe 
a druhá na našej škole.

Písal sa rok 1972, keï vtedajší riadite¾ ZDŠ  L. Javorèík na základe schválenia 
šport. triedy ONV odborom školstva podpísal patronátnu zmluvu s TJ Dukla BB. 
Nemalou mierou sa o vznik ŠT KL prièinil Dalibor Cisár st., ktorý sa aj na krátky 
èas stal zodpovedným trénerom lyžovania na ZDŠ. Krátko po òom trénerské žezlo 
prevzal  Milan Fraòo st.

Prvá ŠT KL vznikla v roku 1972/1973, zodpovedným uèite¾om TV sa stala p. uè. 
Anna Staršia, triednym uèite¾om Ján Nemèok, ktorý viedol žiakov 6. - 9. roèníka. 
Boli to títo žiaci: ¼. Buèko, P. Hanes, J. Roštár, M. Schnierer, ¼. Hrmo, D. Cisár ml., 
¼. Bírešová, Z. Ťakušová, K. Husárová, Z. Kadleèíková, A. Filipová, J. Vlèková, skokani- 
D. Túry, J. Jelenský, D. Bíreš, M. Krajèír. Trénerom skokanov na lyžiach bol Vladimír 
Èunderlík, neskôr J. Tluèák.

V roku 1974/75 štafetu prevzala športová trieda, ktorú viedla p. uè. D. Kucbelová  
a trénerom sa stal od januára 1975 Gustáv Schlank. Ten bol súèasne aj uèite¾ MAT-
TV.

V tréningovom procese sa vystriedalo ve¾a trénerov, v mnohých prípadoch aj 
uèite¾ov telesnej výchovy:  Zora Anna Staršia, Gustáv Schlank, Ján Solivajs, Vladimír 
Antal, Teodor Kliment, Katarína Husárová, Milan Fraòo, Marta Holková, Želmíra 
Dobrotová, Jovica Kovinèiè, Juraj Laubert, Ladislav Longauer, Radoslava Roháèová, 
Zdenko Pažout, Monika Kollárová, Martina Bialeková, Zuzana Valentová, Zuzana 
Šimèíková, Michaela Briatková. 

Vynikajúce športové výsledky dosahovali: J. Bukvajová, A. Procházková, ¼. Hrmo, 
¼. Kalinová, J. Staršia. 
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Aj ostatní žiaci športových tried KL sa snažili priblížiś výsledkami svojim pred-
chodcom, zúèastòovali sa pretekov v Po¾sku, Nemecku, Francúzsku.

Biatlon

Niektorým žiakom uèaroval biatlon skôr,  niektorým až v dorasteneckom alebo 
juniorskom veku. 

V minulosti presedlali na tento šport aj lyžiari, bežci: ¼. Kalinová – úspešná 
lyžiarska reprezentantka, L. Daubner, D. Binder, B. Dobrota, J. Meiszlingerová, 
V. Koudela - úspešný lyžiarsky reprezentant, P. Novák, A. Slezáková, V. Žabka, 
R. Balciar, R. Rehák, J. Dien, N. Lapinová, J. Novák, M. Francl.

Skoky na lyžiach

O dobré meno našej školy sa prièinili títo absolventi , skokani na lyžiach: Šindler, 
Èíž, Lamper, Bayer, Mesík, Donoval, Jelenský a íní. Na Slovensku i v súśažiach 
v zahranièí reprezentovali našu školu títo žiaci: M. Kollár, S. Mesík, M. Mesík .

Najvýznamnejšie úspechy dosiahli: M. Švagerko, J. Hýsek, E. Babiš.

Alpské lyžovanie

Prví reprezentanti v lyžovaní boli Janka Donovalová, trojnásobná víśazka v me-
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moriáli, Venclík, Saktor. Po vzniku ŠT klasického lyžovania navštevovali tieto triedy aj 
lyžiari, zjazdári: P. Lubellan a M. Rajèan, M. Molèan, ktorí reprezentovali našu školu 
na MSR a celosvetových súśažiach.

Orientaèný beh 

V posledných desiatich rokoch sa popri klasickom lyžovaní rozšíril v zime i v lete 
orientaèný beh ako doplnkový šport. Neskôr sa žiaci zaèali èastejšie venovaś 
orientaèným súśažiam, v ktorých nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy 
dosahovali vynikajúce športové výsledky. Prvými priekopníkmi boli: I. Patráš, 
A. Patráš, Š. Šurgan.

Cyklistika

Popri lyžovaní sa ako doplnkový šport na škole preferovala horská a cestná  cyklis-
tika, hlavne v jarných, letných a jesenných mesiacoch. Žiaci: J. Šatara, I. Baranèok, 
I. Šillík, M. Langone sa okrem regionálnych súśaží zúèastòovali aj pretekov Sloven-
ského pohára v MTB a na ceste. Naše lavice drali aj cyklistky a cyklisti: S. Felix-
ová, A. Zimová, O. Prostredníková, J. Meiszlingerová, ¼. Prôèka, L. Styk, E. Glaj-
zová – nieko¾konásobná víśazka MSR v žiackych kategóriách. Títo sa pravidelne 
zúèastòovali národnej cyklistickej súśaže, kde dosahovali postupové umiestnenia 
na MSR.
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Športová gymnastika

Školské športové stredisko zamerané na športovú gymnastiku zaèalo na našej 
škole pôsobiś v roku 1993. Poèas svojho trvania sa v òom pod vedením trénerov 
S. Kútika a M. Pýchovej vystriedalo množstvo menej  èi viac talentovaných dievèat 
a chlapcov. Zatia¾ najväèším talentom, ktorý vyrástol, je Anna Mesarkinová. Obsa-
dzovala popredné miesta v žiackych, juniorských a ženských  kategóriách . 

K dobrému menu školy prispeli aj Adriana Hilmerová, Michaela Košièiarová 
a Silvia Rušèinová, ktoré reprezentovali SR v mnohých  medzištátnych súśažiach. 
V ïalšej generácii gymnastiek vynikala hlavne Ivana Risková a Kristína Reháková. 

Súèasné èlenky a èlenovia športového strediska obsadzujú popredné miesta v rám-
ci SR. Najväèšie úspechy dosahujú: Viktória Vydúreková,  Veronika Valaštiaková, 
Kristína Pýchová .Najmladšia , no nemenej talentovaná je Nina Galátová - Majsterka 
SR pre rok 2013. 

Medzi chlapcami vyniká Radovan Galát – èlen reprezentácie SR a Majster SR pre 
rok 2013. 
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Basketbal

Aj basketbal bol významným športom na našej škole .Chlapci a dievèatá získavali 
prvenstvá v Pohári víśazstva, v turnaji O pohár VOSR, O štít oslobodenia mesta BB. 
Medzi najväèšie úspechy dievèat patrí prvé miesto na MSR PO SZM, odkia¾ si priniesli 
tento najcennejší úspech dvakrát.  

Výborné basketbalistky: Z. Halmajová, A. Plavcová, Z. Valachová, V. Lehocká, 
J. Miartušová, Zaušková, D. Kyšiková, Z. Adamèová, A. Slováková, Baèkorová, Z. Tom-
ková, Mihálová,  neskôr B. Šimová, V. Gáborová.

Z. Halmajová,  B. Šimová a V. Gáborová dosiahli neskôr aj v ženských kategóriách 
vynikajúce výsledky, èi už ako majsterky republiky, alebo v slovenskej reprezentácii.

V roku 1999 registrujeme opätovný pokus o obnovenie dievèenského basketbalu 
v  športových triedach pod vedením trénera Miroslava Kòazeho. Basketbalistky: Ivana  
Kortišová, T. Kòazeová, I. Dlhošová, L. Mojžišová, V. Majerová v r. 2001 obsadili zo 
46 družstiev 6. miesto.   

Na škole nieko¾ko rokov fungoval  basketbalový krúžok. Chlapci v posledných 
rokoch pod vedením I. Kristofovej dosiahli  pekné úspechy: 1. a 2. miesto v okresnom 
kole, 2. a 3. miesto v krajskom kole basketbalu ZŠ, 1. a 3. miesto v streetbale ZŠ.
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Karate

Školské športové stredisko karate zaèalo svoju èinnosś na našej škole 1. septem-
bra 2001. Prvý vedúci bol  Peter Zbiòovský . Súèasným vedúcim je  Roman Švantner. 
Do ŠŠS karate boli  zaradení hlavne žiaci našej školy.

Aj napriek krátkej existencii ŠŠS karate dosiahli pozoruhodné výsledky títo žiaci: 
T. Valent, B. Zúbeková, V. Šenitková, M. Kriško, N. Brezovanová, R. Dobrotka, 
I. Zelina, A. Bíreš, D. Veselovský. Najvýraznejšími talentmi  boli Denisa Pešková 
a Denis Riedl, ktorí získali množstvo ocenení v domácich a svetových súśažiach. 
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VÝZNAMNÍ A ÚSPEŠNÍ ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY 

Víśazi

My máme športového ducha,
nám v srdci pohyb kluše, búcha.

Nechýba talent
èi športoviská za školou,

olympiáda je naším ve¾kým snom.

Túžime pásku preśaś v cieli,
zdolaś prekážky, daś gól,

byś smelí.

Chceme vyhrávaś a rásś,
hraś fair play

a nikdy sa nevzdávaś.

Šport dodáva nám pevnú vô¾u,
preto nedávame hlavu dolu. 

Toto je naša výsada:
Každý z nás má v sebe víśaza.

Tak daj si tenisky èi dres
a vyhrávaj!

Máš na to – možno práve dnes.

Mgr. M. Oráèová
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Hokej

DÁRIUS RUSNÁK

ZŠ Golianova: v rokoch 1966 - 1970 (1. stupeò)
Triedny uèite¾: Mgr. Terézia Bezdìková
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: center
Hokejka: pravák
Kariéra:
NHL Draft 230. Celkovo, 1987 Philadephia flyers
Èeskoslovenský reprezentant, olympionik, na ZOH v Sarajeve v roku 1984 získal 
striebro. Na ¾ade bol ve¾ký bojovník, ktorý svojím hokejovým majstrovstvom vedel 
nadchnúś  kolektív. V hokejovej hre bol výnimoèný. Svojou kreativitou a myslením  
vedel skåbiś krídla útoku a súèinnosś celej päśky na ¾ade. Jeho ve¾kou špecialitou 
boli „zasúvané“ góly spoza brány. Je majstrom sveta z roku 1985 (bol kapitán tímu), 
strieborný z MS 1982-83. Kariéru ukonèil v roku 1993.

PETER SLANINA

ZŠ Golianova: v rokoch 1966 - 1975
Triedny uèite¾: Mgr. Jozef  Bernáth
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: obranca
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
Zaèínal v rodnom meste v klube  Iskra Smreèina Banská Bystrica v roku 1969. 
V roku  1978 ho angažoval klub VSŽ Košice, ktorý v tom èase hrával federálnu 
ligu. V rokoch 1980-82 pôsobil v rámci povinnej vojenskej služby v Dukle Trenèín. 
Potom sa vrátil do Košíc, kde zotrval až do roku 1989, keï prestúpil do fínskeho 
KaiPa Kuopio. V roku 1984 si ho vybralo v 12. kole vstupného draftu Toronto Maple 
Leafs.  Po ukonèení aktívnej kariéry pôsobí ako tréner. V sezóne 2007-08 viedol 
dorastencov klubu HC'05 Banská Bystrica.

OTO SÝKORA

ZŠ Golianova: v rokoch 1971 - 1979
Triedny uèite¾: Mgr. Ján Nemèok, Mgr.  Emília Maxová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: útoèník
Hokejka: pravák
Kariéra:
Od sezóny 1983/1984 hral v klube VSŽ Košice, odkia¾ v sezóne 1985/1986 odišiel 
na dvojroènú vojenskú službu do Dukly Trenèín. V sezóne 1987/1988 sa vrátil do 
Košíc a prispel k zisku majstrovského titulu gólom v poslednom finálovom zápase 
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proti Sparte. V r. 1989/1990 vycestoval do Nemecka,kde odohral jeden zápas za 
Eintracht Frankfurt. Od sezóny 1991/1992 do sezóny 1996/1997 hral v tíme Norim-
bergu. V tom istom klube zaèal pôsobiś ako generálny manažér a v sezónach 1999 
a 2007 sa mu podarilo získaś druhé miesto v nemeckej najvyššej súśaži DEL. Od 
marca 2011 pôsobil ako športový manažér Sparty Praha. Od  júna  prešiel na post 
generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. Pôsobil aj ako asistent 
trénera Vladimíra Vùjtka.

VLASTIMIL PLAVUCHA

ZŠ Golianova: v rokoch 1975 - 1983
Triedny uèite¾: Mgr. Ján Nemèok,  Mgr. Ján Chalupský
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: ¾avé krídlo
Hokejka: pravák
Kariéra:
S hokejom zaèínal v rodnej Banskej Bystrici . Neskôr prestúpil do HC Košice,  kde 
sa èoskoro stal jej streleckým lídrom. V roèníku 2006/07 hrával za prvoligový tím 
HC´05 B. Bystrica. V slovenskej reprezentácii odohral 119 zápasov, strelil 44 gólov. 
V Petrohrade v roku 2000  získal striebro. Reprezentoval na ZOH v roku 1994  
v nórskom Lillehameri a 1998 v japonskom Nagane. Kariéru ukonèil v roku 2007. 
V súèasnosti pôsobí ako generálny manažér HC´05 Banská Bystrica.

ROMAN SÝKORA

ZŠ Golianova: v rokoch 1978 - 1982
Triedny uèite¾: Mgr. Ján Majer
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: pravé a ¾avé krídlo
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
Èeskoslovenský juniorský reprezentant 16, 17, 18, 20 - roèných.  V reprezentácii 
odohral 110 zápasov a strelil 94 gólov. S hokejom zaèínal v rodnej Banskej Bystrici 
v klube Iskra Smreèina. V roku 1985 ho ako 18 -roèného angažoval Slovan Bratislava 
pod vedením trénera Golonku. K  najväèším úspechom patrí: 1985 – majster SR – 
juniori (Slovan BA), 1985 – 3. miesto – Majstrovstvá Európy „18“, 1986 - 2. miesto 
– Majstrovstvá ÈSSR  (Slovan BA), 1987 – 1. miesto – Svetová univerziáda, 1989 
– 2. miesto – Svetová univerziáda.  Do roku 1992 hrával za Slovan Bratislava (ÈSSR-
ÈSFR), potom   v ST. THOMAS – Kanada, HEKI-HEINOLA (Fínsko), HKM Zvolen, 
EV PFRONTEN - GERMANY. V rokoch 1995-2007 odovzdával svoje schopnosti ako 
tréner mládežníckych kategórií v Banskej Bystrici.

JÁN ŠIMÈÍK

ZŠ Golianova: v rokoch 1979 - 1987
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Triedny uèite¾: Mgr. Ján Nemèok
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: pravé krídlo
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
Juniorský reprezentant ÈSFR 16, 17, 18 –roèných,  Majster Európy do 18 rokov 
(1991) - tretí najproduktívnejší hráè, akademický reprezentant SR (bronz 1993 - Za-
kopane) - 1992-1993 Kanada - QMJHL Montreal (College France Verdun) - 6 sezón 
Extraliga SR (B. Bystrica, Spišská  Nová Ves, Poprad, Nitra)  - 6 sezón I. liga SR.

RICHARD ZEDNÍK

ZŠ Golianova: v rokoch 1982 - 1990
Triedny uèite¾: Mgr. Emília Maxová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: pravé krídlo
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
DRAFT: 1994, Washington Capitals, 10. kolo, 249. miesto
Po juniorskej anabáze v tíme Portlandu si Zeïo ešte na konci sezóny 1995/96 otes-
toval NHL v jedinom zápase proti Buffalu. S Washingtonom to potom dotiahol až 
do finále Stanley Cupu. Capitals ho v roku 2001 vymenili do Montrealu za Trevora 
Lindena. Viedol bodovanie play-off sezóny 2001/2002, keï ho brutálnym zákrokom 
zranil McLaren z Bostonu. Hral na MS 2001 v Nemecku a na MS 2003 v Helsinkách, 
odkia¾ má bronzovú medailu. Ïalej pôsobí ako asistent trénera HC'05.

IVAN MAJESKÝ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1982 - 1990
Triedny uèite¾: Mgr. Emília Maxová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: obranca
Hokejka: pravák
Kariéra:
DRAFT: 2002, Florida Panthers, 9. kolo, 267. miesto
Namiesto predèasného odchodu za more si Ivan vybral pôsobenie v slovenskej ex-
tralige v drese Zvolena. Po drafte v roku 2001 sa rozhodol ešte rok stráviś v Európe 
a bol oporou Ilvesu Tampere vo fínskej najvyššej súśaži. V NHL debutoval v októbri 
2002 proti Tampe, kde  ako jeden z trojice hráèov odohral všetky zápasy Panthers. 
Po sezóne ho Florida vymenila do Atlanty za výber v drafte.  Neskôr pôsobil aj v tí-
moch Švédska (Elitserien) a Fínska (SM liga),  v súèasnosti pokraèuje v HC Kladno.

MICHAL HANDZUŠ

ZŠ Golianova: v rokoch 1983 - 1991
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Triedny uèite¾: Mgr. Vladimír Juráš,  Mgr. Ján Nemèok
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: center
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
DRAFT: 1995, St. Louis Blues, 4. kolo, 101. miesto
Zámorskú kariéru zaèal v nižšej AHL v drese Worcester Ice Cats v roku 1997. 
V nasledujúcej sezóne skonèil druhý v hlasovaní o Selke Trophy pre najlepšie brá-
niaceho útoèníka NHL. V sezóne 1999/00 bol súèasśou výmeny do Phoenix Co-
yotes za Keitha Tkachuka. V roku 2002 bol trejdovaný do Philadelphie za Briana 
Buchera.  Reprezentoval Slovensko na nieko¾kých OH  a za reprezentáciu na  MS  
má zlato z roku 2002 a striebro z rokov 2000 a 2012. Na MS nás reprezentoval 
v rokoch 2000, 2002, 2005, 2009, 2011 a 2012. Štartoval aj na OH v rokoch 2002, 
2010, 2014. V roku 2013 získal Stanley Cup. Ïalej pôsobí v NHL – súèasný tím Chi-
cago Blackhawks SE.

VLADIMÍR ORSZÁGH

ZŠ Golianova: v rokoch 1983 - 1991
Triedny uèite¾: Mgr. Vladimír Juráš,  Mgr. Ján Nemèok
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: pravé krídlo
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
DRAFT: 1995, New York Islanders, 5. kolo, 106. miesto
Tri sezóny nedostal od Ostrovanov poriadnu šancu, a tak sa rozhodol vrátiś do 
Európy. V sezóne 2000/2001 sa stal majstrom Švédska s Djurgaardenom a bol 
druhý v tabu¾ke strelcov celej súśaže . V júni 2001 sa ako vo¾ný agent dohodol 
s Predators. Hral za Slovensko na MS 2001, 2002 a 2003, je majster sveta a má 
aj bronzovú medailu. Kariéru ukonèil zo zdravotných  dôvodov. Posledný tím, 
v ktorom hral, bol HC´05 Banská Bystrica. V súèasnosti pôsobí ako asistent trénera 
v Slovane Bratislava.

TOMÁŠ SUROVÝ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1988 - 1996
Triedny uèite¾: Mgr. Elena Frzonová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: útoèník
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
DRAFT: 2001, Pittsburgh Penguins, 4. kolo, 120. miesto
Ako 18-roèný hráè prvoligovej Banskej Bystrice sa dostal do reprezentaèného 
výberu pred MS 2000 v Rusku. V nasledujúcom roku absolvoval vojenskú službu 
v Poprade. Prvú sezónu v zámorí strávil na farme v tíme Willkes-Barrie Scranton. 
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V sezóne 2002/2003 debutoval v NHL 14. februára v zápase proti Rangers. Hneï 
na druhý deò dal v zápase proti New Jersey  svoj prvý gól, keï prekonal jedného 
z najlepších gólmanov ligy Brodeura. Od sezóny 2006-07 pôsobil striedavo v tí-
moch Švédska (Elitserien) a Ruska (KHL). V sezóne 2012-13 hral za Lev Praha (KHL). 
Reprezentoval nás nieko¾kokrát na MS – (2012 –striebro) a ZOH.

PETER BUDAJ

ZŠ Golianova: v rokoch 1988 - 1996
Triedny uèite¾: Mgr. Elena Frzonová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: brankár
Kariéra:
Bol draftovaný Coloradom v druhom kole v roku 2001 ako celkovo 63. hráè. Pred 
vstupom do NHL hrával za tím AHL Hershey Bears. Zúèastnil sa ZOH 2006, kde 
zastával post reprezentaènej jednotky. V prvej sezóne NHL nastúpil na 34 zá-
pasov a od 9. marca 2006 pôsobil ako klubová jednotka Colorada Avalanche. 
So štrnástimi výhrami v prvej sezóne sa dostal v historických štatistikách na šieste 
miesto. V sezóne 2006-07 sa stal jednotkou Colorada a zachytal si aj v Zápase 
hviezd nováèikov. Reprezentoval nás na MS v rokoch 2008, 2010. Naïalej pôsobí 
v NHL (Colorado Avalanche).

MATEJ ÈEŠÍK

ZŠ Golianova: v rokoch 1994 - 2003
Triedny uèite¾: Mgr. Vladimír Juráš
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: center
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
Banskobystrický hokejista odišiel pred sezónou 2012-13 do Košíc s jediným cie¾om 
– zdvihnúś nad hlavu majstrovský pohár. Vysnívaný cie¾ sa mu splnil. Košièania vy-
hrali titul aj vïaka gólom a dobrej hre nášho útoèníka, ktorého všetci pod Urpínom 
prezývajú familiárne „Èešo“. Reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta 
hráèov do 20 rokov na prelome rokov 2007 a 2008. Oceliari v ostatných dvoch 
sezónach získali extraligové striebro, keï nestaèili na Slovan Bratislava a HKM Zvo-
len. Matej Èešík absolvoval prevažnú èasś kariéry v HC'05 Banská Bystrica, no za-
hral si aj v Brezne, Slovane Bratislava a v HK Orange 20.

TOMÁŠ MATOUŠEK

ZŠ Golianova:  v rokoch 1998 - 2007
Triedny uèite¾: Mgr. Beata Šimová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: obranca
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Hokejka: ¾avák
Kariéra:
Tento rodený Banskobystrièan  navštevoval ako  prvú Základnú školu na Moskov-
skej ulici. Neskôr nastúpil do hokejovej triedy v  Základnej škole na Golianovej ulici 
a potom na  Športové gymnázium v Banskej Bystrici. Jeho prvé hokejové kroky boli 
v rodnom meste a cez slovenskú reprezentáciu viedli až do Donecka. Je držite¾om 
dvoch bronzových medailí z extraligy juniorov. Taktiež bol v tímoch, ktoré vybojo-
vali ôsme miesto na Majstrovstvách sveta do 18 rokov a ôsme a šieste miesto na 
Majstrovstvách sveta do 20 rokov. V súèasnosti hrá za HC '05

MÁRIO LUNTER

ZŠ Golianova: v rokoch 2000 - 2009
Triedny uèite¾: Mgr. Alena Kupcová
Narodený: v Banskej Bystrici
Pozícia hokej: útok 
Hokejka: ¾avák
Kariéra:
V extraligovom mužstve Banskej Bystrice debutoval ako 17-roèný a v HC '05 odo-
hral aj celú mládežnícku kariéru.  Už ako žiak dostával priestor v starších výberoch  
práve pre svoje strelecké schopnosti, bojovnosś a zodpovedný prístup. Mário sa 
postupom èasu vyprofiloval aj ako kvalitný playmaker. V  sezóne 2011/12 odohral 
najviac duelov práve v juniorskom tíme -  päś zápasov za projekt  HK Orange 20 
v rámci prípravy na MS do 18 rokov. Pod vedením trénera Országha bol súèasśou 
prvého tímu HC' 05 poèas celého roèníka 2012/13. Doterajšie najväèšie úspechy: 
1. miesto z MS do 18 rokov 1.A divízie v apríli 2012, 3. miesto v juniorskej extralige 
v sezóne 2011/2012.

Bežecké lyžovanie

¼UBOMÍR HRMO

ZŠ Golianova: v rokoch  1967 - 1976
Triedny uèite¾: Mgr. Ján Nemèok
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
Ultramaratón – beh  za 24 hodín
1997 Majstrovstvá Európy, Švajèiarsko, Bazilej - výkon 226,409 km 3. miesto
1999 Majstrovstvá Európy, Taliansko, Verona - zabehol 249,239  km 1. miesto
2000  Majstrovstvá Európy, Taliansko, Uden -  zabehol 259,273 km 1. miesto
2001 Majstrovstvá sveta, Taliansko, Verona - zabehol 270,338 km 2. miesto
2004 Majstrovstvá Európy, Èeská republika, Brno - zabehol 259,453km 1. miesto
2004  Majstrovstvá sveta, Èeská republika, Brno 

súèasne sa bežali s Európou zabehol 259,453km 2. miesto
2004 Majstrovstvá Európy družstiev 3. miesto 
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JAROSLAVA STARŠIA

ZŠ Golianova: v rokoch   1973- 1981
Triedny uèite¾: Mgr. Zora Staršia
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy:
1982 Majstrovstvá ÈSSR dorastu 1. miesto 2x
1983 Majstrovstvá ÈSSR dorastu 1. miesto 2x
1984/85 Majstrovstvá ÈSSR dorastu, štafety 1. miesto 2x
1984/85 Medzinárodné preteky juniorov DRUŽBA 6. miesto
1985  Svetový pohár 21. miesto

JAROSLAVA BUKVAJOVÁ

ZŠ Golianova: v rokoch 1982 - 1990
Triedny uèite¾: Mgr. Želmíra Dobrotová
Narodená:  v Banskej Bystrici
Úspechy:
1994 Majstrovstvá sveta juniorov Rakúsko, Breitenwang 6. miesto (klasicky 5 km)
1995 Majstrovstvá sveta juniorov Švédsko, Gällivare 15. miesto (klasicky)
1994 Zimné olympijské hry v Nórsku, Lillehammer 7. miesto (štafety)
1997 Majstrovstvá sveta, Kanada, Thunder Bay 17. miesto (klasicky)
1998 ZOH Japonsko, Nagano 10. miesto (klasicky)
1998 Svetový pohár Rakúsko, Ramsau 9. miesto 2x (klasicky )
1999 Majstrovstvá sveta Rakúsko, Ramsau 17. miesto (klasicky, vo¾ne 2x)
1999 Svetová zimná univerziáda Slovensko, Štrbské Pleso 2. miesto (klasicky)
2002 ZOH v Salt Lake City

Viacnásobná majsterka SR v bežeckom lyžovaní (poèas celej kariéry), Krá¾ovná 
bielej stopy za úspechy na ZOH v Nagane. Od roku 1994 pôsobí ako športová 
inštruktorka ŠKP - Min. vnútra SR SŠŠR Štrbské Pleso a je èlenkou Klubu olympi-
onikov SR.

¼UBOMÍRA KALINOVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1988 - 96 
Triedny uèite¾: Mgr. Vilma Mareèková
Narodená:  v Banskej Bystrici
Úspechy:
1997/1998 Dolomitenlauf  1. miesto
1999/2000 EYOD /Olympiáda mládeže/ Slovensko, Štrbské Pleso 4. miesto (klasicky)
  6. miesto (vo¾ne)
  5. miesto (štafety)
2000 Medzinárodné preteky Dolomitenlauf - 25 km vo¾ne 1. miesto
 Majstrovstvá Slovenska juniorov 2. miesto (klasicky)
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 Majstrovstvá Slovenska – dorast 1. miesto (vo¾ne)
  1. miesto (klasicky)
 Majstrovstvách sveta juniorov Soalfelden2001 
 Majstrovstvá SR 1. miesto 4x
 Svetová zimná univerziáda Zakopané 15. miesto
 Majstrovstvá sveta juniorov Po¾sko 18. miesto (vo¾ne)
  19. miesto (šprint)
 Bezroukov memoriál Skalka – juniorky  1. miesto (klasicky) 
  2. miesto (vo¾ne)
2002 Akademické Majstrovstvá Slovenska 1. miesto 4x
2003 Majstrovstvá sveta do 23 rokov 7. miesto (šprint)
 Majstrovstvá Slovenska, leto-horský bicykel 2. miesto 3x 
2001-2003 preteky Banská Štiavnica 60 km 1. miesto
2001 MTB MERIDA BIKE TOUR /Jedovnice ÈR/ 1. miesto
2003 MTB MERIDA PELETON CUP 1. miesto
2004 Zimný triatlon /Švajèiarsko/-majsterka sveta 1. miesto
2007 a 2009 reprezentácia  SR na MS
2010 reprezentácia  na ZOH  v biatlone        

ALENA PROCHÁZKOVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1991 - 2000
Triedny uèite¾: Mgr. Alžbeta Kuzbelová
Narodená:  v Banskej Bystrici
Úspechy:
2003 Majstrovstvá SR 1. miesto
2004 Slovenský pohár kategória ženy 1. miesto
2004 Majstrovstvá sveta juniorov Nórsko, Stry 13. miesto (vo¾ne 5 km)
2004 Majstrovstvá sveta juniorov Nórsko, Stryn 5. miesto (štafeta)
2003 Marathon cup Taliansko, Livigno 7. miesto (maratón) 
2006 ZOH  Taliansko, Turín - Pragelato 23. miesto (šprint) 
2007 Svetová zimná univerziáda 
 v Taliansku, Pragelato pursuit 2. miesto, 2. miesto (5km vo¾ne)
2007 Majstrovstvá sveta U 23 , Taliansko, Tarvisio 1. miesto (šprint klasicky)
2007 Majstrovstvá sveta U 23, Taliansko, Tarvisio , pursuit 4. miesto
  4.miesto (vo¾ne 10km)
2007 Majstrovstvá sveta Japonsko, Sapporo - team 7. miesto (šprint štafety)
  13. miesto (šprint)
2008 Svetový pohár Kanada, Canmore šprint 1,3 km klasicky   
 6. miesto
2009 Svetový pohár Nórsko, Trondheim 2. miesto (šprint klasicky)
2009 Svetový pohár Fínsko, Kuusamo 3. miesto (šprint klasicky)
2010 Zimné olympijské hry v Kanade, Vancouver 18. miesto (šprint klasicky)
2011 Svetový pohár Èeská republika, Praha 3. miesto (šprint vo¾ne)
2011 Svetový pohár Nemecko, Oberstdorf 4. miesto (šprint klasicky)
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2011 Majstrovstvá sveta, Nórsko, Oslo 6. miesto (šprint)
2011 Svetová zimná univerziáda v Tureckom Erzurume 3 zlaté medaily
2011 Svetový pohár Švédsko, Stockholm 5. miesto (šprint klasicky)
2012 Svetový pohár Po¾sko, Szklarska Poreba 10. miesto (šprint vo¾ne)
2013 Svetový pohár Fínsko, Lahti 3. miesto (šprint vo¾ne)
2013 Majstrovstvá sveta Taliansko, Val di Fiemme 8. miesto (šprint klasicky)
2013 Svetový pohár Fínsko, Kuusamo 11. miesto (šprint klasicky)
2014 reprezentácia SR na ZOH v Rusku, Soèi

Zjazdové lyžovanie

MICHAL RAJÈAN

ZŠ Golianova: v rokoch 1987 - 1995
Triedny uèite¾: Mgr. Alžbeta Kuzbelová
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
Èlen klubov: LKŠ Banská Bystrica, Ski klub Donovaly 7. miesto
1997 Majstrovstvá sveta juniorov FIS, Rakúsko Shladming
2001 Majstrovstvá sveta FIS,St.Anton/Arlberg 11. miesto
2002 ZOH Salt Lake City, slalom 19. miesto

Skoky na lyžiach

JOZEF HÝSEK

ZŠ Golianova:  v rokoch 1964 - 1971
Triedny uèite¾: Mgr. Jozef Bernáth
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
Poèas svojej kariéry sa nieko¾kokrát 
stal majstrom Slovenska, ïalšie významnejšie úspechy:
1974 Majstrovstvá ÈSSR dorastu 1. miesto
1978 Majstrovstvá ÈSSR dospelých Štrbské Pleso 1. miesto
1980 Majstrovstvá ÈSSR dospelých Štrbské Pleso 3. miesto
1978 Majstrovstvá sveta Lahti 11. miesto       

Je to najlepšie umiestnenie slovenského 
pretekára v skokoch na lyžiach na MS do dnešnej doby. 
1978/79 Interšport turné 23. miesto
1979 SP Falun 5. miesto
1979 SP Oslo 8. miesto                                                    
Svoju profesionálnu kariéru ukonèil ako 28 - roèný v roku1984.
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2000 OLD BOYS TURNÉ 2. miesto
2001 OLD BOYS TURNÉ 1. miesto
2002 Majstrovstvá sveta veteránov Harrachov, K 90 1. miesto
2003 Majstrovstvá sveta veteránov Po¾sko, K 90, K 70 1. miesto
2004 Majstrovstvá sveta veteránov Nemecko, K 56 3. miesto
2005 MS veteránov Villach (Rakúsko) 3. miesto
 Preteky veteránov Banská Bystrica 1. miesto
 Medzinárodné preteky veteránov HARRACHOV 1. miesto
2006 MS veteránov KRANJ (Slovinsko) 1. miesto
 Medzinárodné preteky veteránov HARRACHOV 1. miesto
 Medzinárodné preteky veteránov Banská Bystrica 1. miesto
2009 MS veteránov RUHPOLDING (Nemecko) 3. miesto
 Medzinárodné preteky veteránov HARRACHOV 1. miesto
 Pohár Štefana Slivku BB 1. miesto
 Majstrovstvá Èeskej a Slovenskej republiky 1. miesto
2010 MS veteránov ŽIRI (Slovinsko) 4. miesto
 Medzinárodné preteky veteránov HARRACHOV 1. miesto
 Pohár Štefana Slivku BB 1. miesto
 Majstrovstvá Èeskej a Slovenskej republiky 1. miesto
2011 Medzinárodné preteky veteránov HARRACHOV 4. miesto
 Pohár Štefana Slivku BB 1. miesto
 Majstrovstvá Èeskej a Slovenskej republiky 1. miesto
2012 MS veteránov SZCZYRK (Po¾sko) IC – 70, IC - 40 1. miesto
 MS veteránov letné Frenštát pod Radhoštem 3. miesto
 Pohár Štefana Slivku BB 1. miesto
 Majstrovstvá Èeskej republiky Rožnov pod Radhoštem 1. miesto
2013 MS veteránov letné Frenštát pod Radhoštem 1. miesto
 MS veteránov letné Rožnov pod Radhoštem 1. miesto
 Pohár mesta BB 1. miesto
 Pohár mesta BB 1. miesto
 Farebný pohár Lomnica nad Popelkou 1. miesto
 Majstrovstvá Èeskej republiky Rožnov pod Radhoštem 1. miesto

EMIL BABIŠ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1964 - 1971
Triedny uèite¾: Mgr. Jozef  Bernáth
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
1968 majster Èeskoslovenska žiakov 1. miesto
1971 majster Èeskoslovenska dorastu 1. miesto
1974 Majstrovstvá sveta juniorov 16. miesto
1975 Lebrassas  /Švajèiarsko/ 5. miesto
1976 Lebrassas /Švajèiarsko/ 3. miesto
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1976 Bakuriami /ZSSR/ 2. miesto
1976 Szyrk /Po¾sko/ 1. miesto
1976 Wiszla /Po¾sko/ 1. miesto
 najlepšie umiestnenie vo Svetovom pohári v Zakopanom 12. miesto 

MARTIN ŠVAGERKO

ZŠ Golianova:  v rokoch 1974 - 1978
Triedny uèite¾: Mgr. Terézia Bezdìková (1. stupeò)
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
1980 cena Textiláka 1. miesto
1980 I. juniorské Majstrovstvá sveta 5. miesto
1981 Dolná Lehota 1. miesto
1983 Zadov 1. miesto
1984 Zadov /muži/ 1. miesto
1984 II.juniorské  Majstrovstvá svet a Trondheim 1. miesto
1984 úèasś na ZOH –Sarajevo
1985 Majstrovstvá ÈSSR Liberec 2. miesto
1985 èestný titul Majster športu 
1986 2. roèník Pohár oslobodenia B. Bystrica/Králiky 1. miesto
1986 MSR Štrbské Pleso P-70 1. miesto
1986 Svetový pohár Chamonix 1. miesto
1986 Tatranský pohár P-70 1. miesto
1988 Svetový pohár Saporro 3. miesto
1988 III.juniorské Majstrovstvá sveta 4. miesto
1988 úèasś na ZOH v Lillehammeri
1989 Letný pohár Grand Prix-Frenštát 1. miesto
 MS Lahti – Fínsko (v súśaži družstiev) 3. miesto
1993 MS Falun – Švédsko (v súśaži družstiev) 2. miesto
1994 olympiáda v Lillehammeri 25. miesto 
 každý rok úèastník Interšportturné 10. - 29. miesto

Biatlon

NIKOLA LAPINOVÁ

ZŠ Golianova  v rokoch 2001 - 2010
Triedny uèite¾ Mgr. Juraj Laubert 
Narodená v Banskej Bystrici
Úspechy:
2008  Školské medzinárodné Majstrovstvá Nemecka 

v bežeckom lyžovaní Nesselwang/Ostalgäu, vo¾ne 2. miesto
2008  Školské medzinárodné Majstrovstvá Nemecka
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v bežeckom lyžovaní,  Nesselwang/Ostalgäu, štafety 7. miesto
2008 Školské Majstrovstvá sveta, Francúzsko, Alpe de Huez, vo¾ne 20. miesto
2008 Školské Majstrovstvá sveta, Francúzsko Alpe de  Huez, štafety 7. miesto
2012 EYOD Olympijské hry mládeže, Rakúsko, Innsbruck – biatlon 36. miesto
 16 - násobná majsterka SR v biatlone ( poèas celej biatlonovej kariéry) 

DOMINIK ÈÍŽ

ZŠ Golianova:  v rokoch 2005 - 2014
Triedny uèite¾: PaedDr. Monika Kollárová
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2012 Majstrovstvá Slovenskej republiky starší žiaci 2. miesto
 Slovenský pohár v zimnom aj letnom biatlone 1. miesto

JÁN NOVÁK

ZŠ Golianova  v rokoch 2002 - 2011
Triedny uèite¾ Mgr. Iveta Mokošáková
Narodený v Banskej Bystrici
Úspechy:
2011 Stredoeurópsky pohár v biatlone – rýchlostné preteky 17. miesto
 Rýchlostné preteky špeciál 13. miesto

Športová gymnastika

ANNA MESARKINOVÁ
ZŠ Golianova:  v rokoch 1987-1995
Triedny uèite¾: Mgr. Emília Maxová
Narodená : v Banskej Bystrici
Úspechy:
1996 v štvorboji 3. miesto
 Budapešś 2. miesto (kladina) 
  3. miesto (prostné)
 Stredoeurópsky pohár  4. miesto
1997 Úèasś na Majstrovstvách sveta v Lausanne 17. miesto  
 Majstrovstvá Slovenskej republiky 1. miesto (prostné)
1998 Majstrovstvá Európy v St. Peterburgu 16. miesto  
 Medzinárodný pohár v Istanbule 3. miesto
1999 Majstrovstvá sveta v Èíne

ADRIANA HILMEROVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1994 - 2003
Triedny uèite¾: Mgr. Michaela Snopková
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Narodená : v Banskej Bystrici
Úspechy:
2001 Olympiáda detí SZOMBATHELY 2. miesto (finále preskok)
2001  Memoriál St.A. Kolakowskich Szczecin 2. miesto (viacboj)
2. miesto (finále prostné)
 Pohár UMB Banská Bystrica JUNIORKY 3. miesto
 Majstrovstvá Slovenskej republiky JUNIORKY 2.  miesto (štvorboj)
 Majstrovstvá Európy PATRAS GRÉCKO 38. miesto
2003 EYOF Európska olympiáda mládeže Paríž/ Francúzsko

MICHAELA KOŠIÈIAROVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch  1994 - 2003
Triedny uèite¾: Mgr. Michaela Snopková
Narodená : v Banskej Bystrici
Úspechy:
Medzinárodná súśaž Memorial Pintera INSBRUCK Rakúsko 4. miesto
International childrens game Graz 3. miesto ( družstvo)
Majstrovstvá Slovenskej republiky 1. miesto (kladina)
Majstrovstvá Slovenskej republiky - medzinárodná súśaž juniorky  3. miesto (viacboj)

SILVIA RUŠÈINOVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1994 - 2003
Triedny uèite¾: Mgr. Michaela Snopková
Narodená : v Banskej Bystrici
Úspechy:
International childrens game Graz 3. miesto (družstvo )
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2. miesto (kladina)

KRISTÍNA REHÁKOVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1999-2007
Triedny uèite¾: Mgr. Daniela Pikulová
Narodená : v Banskej Bystrici
Úspechy:
medzištátne stretnutie CZE-SVK-SLO-AUT 12. miesto
Memoriál manželov Žifèákovcov 8. miesto
2008 Majstrovstvá Európy junioriek  - Francúzsko

IVANA RISKOVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1999-2007
Triedny uèite¾: Mgr. Juraj Laubert
Narodená : v Banskej Bystrici
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Úspechy:
medzištátne stretnutie CZE-SVK-SLO-AUT 12. miesto
Vítkovice Cup 9. miesto
2008 EYOF  Belehrad

VIKTÓRIA VYDÚREKOVÁ

ZŠ Golianova:  od roku 2007 
Triedny uèite¾: Mgr. Alžbeta Kuzbelová
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2012/13 Majstrovstvá SR 2. miesto
 Slovenský pohár 1. miesto
 Medzinárodné preteky Klagenfurt 3. miesto
 GYM-FESTIVAL Trnava 6. miesto

VERONIKA VALAŠTIAKOVÁ

ZŠ Golianova:  od roku 2009 
Triedny uèite¾: Mgr. Zuzana Šimèíková
Narodená : v Banskej Bystrici
Úspechy: 
2014 Slovenský pohár 1. miesto
GYM-FESTIVAL Trnava, medzinárodná úroveò 18. miesto

KRISTÍNA PÝCHOVÁ

ZŠ Golianova:  od roku 2009
Triedny uèite¾: Mgr. Zuzana Šimèíková
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2012/13 majstrovstvá SR 1. miesto
 Slovenský pohár 1. miesto 
 GYM-FESTIVAL Trnava, medzinárodná úroveò 6. miesto
 Elek Matolay international competition Budapešś – finále 4. miesto

Karate

DENISA PEŠKOVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 2004 - 2013
Triedny uèite¾: Mgr. Zuzana Šimèíková
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy: 
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2008/09 Európsky pohár 1. miesto
2009/10 RAPID CUP Bratislava 3. miesto
2010/11 Európsky pohár mládeže v karate 1. miesto

DENIS RIEDL

ZŠ Golianova:  v rokoch 2005 - 2014
Triedny uèite¾:  Mgr. Daniela Pikulová (5. - 6. roè.), 

PaedDr. Monika Kollárová (7. -9. roè.)
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy: 
2012 – 14 majster SR v karate kumite 1. miesto
2013 úèastník ME v karate kumite 15. miesto

Basketbal

VIERA GÁBOROVÁ

ZŠ Golianova:  v rokoch 1986 - 1993
Triedny uèite¾: Mgr. Olívia Fiśková
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy:
1994 – 1998 nepretržite majsterka SR v kategóriách kadetky a juniorky 1. miesto
1996 ME kadetiek do 16 rokov (Po¾sko) 10. miesto
1998 ME junioriek do 18 rokov (Turecko) 2. miesto
1999/2000 Extraliga žien SR 2. miesto
2002/2003 Extraliga žien SR 3. miesto

BEATA ŠIMOVÁ

ZŠ Golianova:  1994 - 2002
triedny uèite¾:  Mgr.Helena Šulcová -  2. stupeò

Mgr. M.Cibu¾ová – 1. stupeò
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2005 reprezentácia Slovenska v basketbale junioriek 
 Majstrovstvá Európy v basketbale junioriek 6. miesto 
2005 majsterka SR v basketbale junioriek 1. miesto
2006 majsterka SR v basketbale junioriek 1. miesto
2009/2010 vicemajsterka SR /Ružomberok/ 2. miesto
2011 Svetová univerziáda –Èína 7. miesto
2012 reprezentácia SR – ženy , kvalifikácia na ME                
Skúsená hráèka, pôsobila vo viacerých kluboch na Slovensku – Banská Bystrica, Ružomberok, 
Košice, Poprad - teraz hrá 2 roky vo francúzskom tíme Chenove (NF1).
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Automobilové preteky

RICHARD GONDA

ZŠ Golianova: v rokoch 2000 - 2009
Triedny uèite¾: Mgr. E. Gernicová,  Mgr. M. Snopková
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2003- 2008  4x Champion of Slovakia & Winner of Central European Cup

3x Winner of Cup of Slovakia
2009 Vice Champion of Slovakica in Hill Climb Championship (Skoda Fabia)
 3. miesto in Junior category  in Hill Climb Championship (Skoda Fabia)
2010 Vice – champion in Formula Renault 2.0 Carpathian Cup
2011 Participation in World Series by Renault, Formula Renault 1.0 Eurocup
2012 FIA Formula 2, ra&ce at Hungaroring
2013 European F3 Open Cup Champio (Drivex, Dallara F308)

Speedminton

TEREZA GIBALOVÁ

ZŠ Golianova: v rokoch 2005 - 2014
Triedny uèite¾: PaedDr. Monika Kollárová
Narodená: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2011 Majstrovstvá sveta v Berlíne 3. miesto
2012 Majstrovstvá Európy žiaèok - Chorvátsko Poreæ 2. miesto
 Majstrovstvá Slovenskej republiky 1. miesto

Orientaèný beh

JAKUB KAJÚCH

ZŠ Golianova: v rokoch 2002 - 2011
Triedny uèite¾: Mgr. Iveta Mokošáková
Narodený: v Banskej Bystrici
Úspechy:
2009/10 Medzinárodné preteky v orientaènom behu 2. miesto
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SPOMIENKY NOSÍME V SRDCI

Hoci som študovala na PF v Banskej Bystrici, o tom, že existuje mestská èasś 
Uhlisko a v nej základná škola, som vedela len matne. Keï som po šiestich rokoch 
pedagogickej praxe, do ktorých boli zapoèítané aj dve materské dovolenky, dostala 
miesto do ZŠ Èeskoslovenských pionierov, bola by som sa sama dostala do nej asi 
len s ve¾kými problémami. Preto som si dôkladne všímala cestu, keï ma manžel 
v posledný augustový týždeò roku 1978 viezol autom prvýkrát do práce, aby som 
sa vedela bezpeène vrátiś domov. 

Do školy som nastúpila súèasne s kolegyòou Kolmaèkovou, s ktorou sme bez-
radne postávali na chodbe. Po predstavení sa p. riadite¾ovi Èavojovi, ktorý vtedy 
nastupoval do funkcie riadite¾a školy, sme sa zúèastnili na úvodnej pedagogickej 
porade. V zborovni sedelo okolo 50 pedagogických pracovníkov, väèšinou v stred-
nom veku. Po skonèení porady za mnou prišli budúce kolegyne z I. stupòa a po 
otázkach typu „ Ako sa voláš? Kde bývaš? Ko¾ko máš rokov? Akú máš kombináciu?” 
nasledovalo:„Ja som Zuzka, ja Vierka, ja Jolka ... a tykaj nám.” Po neistom príchode 
do školy nasledoval príjemný pocit rodiny. 

Tento pocit sa vo mne ešte viac znásobil, keï ma uviedli do kabinetu pre 
uèite¾ov slovenského a ruského jazyka. V malièkom priestore sa doslova tiesnilo asi 
12 uèite¾ov. Každý mal pre seba ako životný priestor len polovièku žiackej školskej 
lavice, okolo stien boli police na pomôcky a knihy uèite¾skej knižnice, no vládla tam 
nepredstavite¾ná pohoda, priate¾skosś a súdržnosś. V tomto kabinete som spoznala, 
èo je to „rodina” v zamestnaní. Prežili sme v òom množstvo príjemných chví¾, do 
nášho kabinetu si cez prestávky chodili oddýchnuś, zasmiaś sa a naèerpaś síl do 
ïalšej práce aj kolegovia z iných kabinetov. Vïaka vtipným a nezabudnute¾ným 
výrokom Betky Kvasnovej, ktoré neodmyslite¾ne aj dnes patria ku každému stretnu-
tiu s bývalými kolegami, sme naèerpali optimizmus na celý deò. 

Pracovné výsledky a úspechy sme dosahovali pod citlivým a ¾udským vedením 
Elenky Frzonovej, ktorá bola dušou našej predmetovej komisie. Zapájali sme sa 
každý rok do mnohých recitaèných a literárnych súśaží, kde sa naši žiaci umiestòovali 
na popredných prieèkach v rámci okresu, kraja i Slovenska. Do kroniky školy sú za-
písané mená recitátorov: Iveta a Evka Benèová, Veronika Onušková, Silvia Magur-
ská, Peter Magurský a mnohé ïalšie. Svoje schopnosti uplatòovali aj v rámci školy 
v programoch pri príležitosti rôznych významných sviatkov a akadémií, do ktorých 
sme my, slovenèinári, prispievali výraznou mierou. 

Teoretické vedomosti sme žiakom prakticky dopåòali na literárnych exkurziách. 
Nezabudnute¾né boli návštevy Bratislavy, Devína, Modry, Uhrovca, Tajova, Hornej 
Lehoty, Oravy èi Liptova. Veï na vlastné oèi vidieś horáreò pod Babou horou, kde 
Hviezdoslav tvoril Hájnikovu ženu, bol aj pre žiakov nevšedný zážitok. Uisśuje 
ma v tom aj skutoènosś, že keï sa stretnem s bývalými žiakmi, èasto v rozhovore 
poèujem:„Pamätáte si, keï sme boli ...?”

Hreje ma pocit, že sme žiakom odovzdali vedomosti i zážitky, že sa k nám hlásia, 
pozývajú nás po rokoch na stretnutia, kde spomínajú na príhody, na ktoré sme už 
skoro zabudli. To je neocenite¾ný pocit, že sme asi pracovali dobre, že nás žiaci mali 
radi, že sme v nich nieèo trvalé zanechali. Vïaka vám, milé „deti”! 
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Každý èlovek nosí v srdci nejakú studnièku, žriedlo, prameò, z ktorého 
v živote èerpá silu, hlási sa k nemu. Pre mòa takýmto prameòom bol a navždy 
ostane rodný Liptov, je ním moja rodina a stala sa ním Banská Bystrica a v nej 
škola na Uhlisku, kde som prežila krásnych 33 rokov a o ktorej stále rozmýš¾am 
v prítomnom èase.      

Mgr. Jana Kubišová 
bývalá uèite¾ka                                                                                                                                        

„Mami, oci, chcem ísś na atletiku...!“ 
pílila som našim uši. A tak sa rodièia 
rozhodli prihlásiś ma do športovej 
triedy. Nebola to však atletika, ale 
bežecké lyžovanie. Prišiel výber, 
z ktorého si iba matne pamätám hàbu 
malých detí. 60 m, 800 m, 12-minú-
tový beh, skok z miesta... Myslím, že 
to trvalo dva dni.

Nasledovalo èakanie, až kým sa 
neotvorili dvere a ocino mi oznámil: 
„Prijali śa!“ Plná oèakávaní som v sep-
tembri  1987 nastúpila do štvrtého 
roèníka ZŠ Èeskoslovenských 
pionierov. Prvé kroky školou boli 
neisté, no milý úsmev pani uèite¾ky 
Cibu¾ovej, pohladenie pána riadite¾a 
Èavoja a jeho slová vítajúce zlatov-
lásku predpovedali, že tu bude su-
per. Na druhý stupeò som nastúpila 
do športovej triedy s oznaèením 
B  – dodnes sú to športové triedy 
bežeckého lyžovania. V triede sme 
boli rozdelení na lyžiarov a atlétov. Triednou uèite¾kou nám do siedmeho roèníka 
bola p. uèite¾ka Benická, posledný rok sme potrápili p. uèite¾ku Želku Dobrotovú, 
ktorá nás za odmenu zobrala na výlet do Prahy. 

Celých päś rokov ma trénovala Marta Holková. Dodnes mám vryté spomienky 
na prvé sústredenie v Bulharsku, kde nás ôsmaci nauèili ,ako si skrátiś rozklus. 
Spomínam na dyòové raòajky, na lyžièku Solnjeèneho brjaku pred raòajkami, mlie-
kovú polievku s uhorkami èi puding s kukuricou, beh po piesoènej pláži. Na to sa 
proste nedá zabudnúś. Èasto spomínam na zimné sústredenia v Lome nad Rimavi-
cou. Hry,  zábava, ale predovšetkým tvrdá drina. Dvojfázové, trojfázové tréningy. 
Ráno rozcvièka ešte potme. Kaèáky, žabáky, k¾uky, keï sme nepoèúvali. Po veèeri 
slovenèina, matematika a preslávená  Holkovej  varecha, ktorú neraz  zlomila. To 
bola bolesś! A my sme jej na jarmoku vždy kúpili novú . Ešte pred svadbou som jej 
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musela odrecitovaś básnièku, ktorú sme sa ako siedmaci po sústredení nenauèili. 
A zase varecha a krik: „ Na svadbe mi ju budete recitovaś!“ A naozaj, na druhý deò 
sme ju vedeli všetci.

Prvé kroky na bežkách, pády, modriny, zlomený èlenok, ale na druhej strane ve¾a 
zábavy. Prvé preteky a potom  ïalšie a ïalšie. MSR, MÈSFR, medzinárodné preteky 
v Po¾sku, Novom meste na Morave, Biela stopa atï. Ranné vstávanie na nultú, mi-
mochodom každý deò, voskovanie, èistenie lyží... Krásne spomienky na ZŠ.

Riadite¾ Èavoj a jeho „zlatovlásky“, pani uèite¾ka Novosadová a jej zväzok k¾úèov, 
ktorý neraz pristál medzi nami, Staršia a jej k¾uky, mladá pani uèite¾ka Kupcová, èi  
pán uèite¾ Kútik a jeho premet vpred cez švédsku debnu. A dnes sú niektorí z nich 
mojimi kolegami. 

Na svet sa pozerám oèami uèite¾a, ktorý pred nieko¾kými rokmi navštevoval 
tú istú školu, tie isté chodby, triedy a v srdci má ve¾a krásnych spomienok, ktoré 
sa vynárajú každý deò, keï vkroèím do školy.

Mgr. Zuzana Valentová 
bývalá žiaèka, súèasná uèite¾ka

Keï som bol malý, o NHL sme 
nevedeli skoro niè. Pre nás bolo 
najvyšším cie¾om dostaś sa do repre-
zentácie a ísś na majstrovstvá sveta. 
Zápasy ÈSSR proti ZSSR sme si nikdy 
nenechali ujsś, bol to pre nás vrchol. 

O Stanleyho pohári som zaèal 
snívaś až po nežnej revolúcii, keï som 
videl prvé zápasy NHL a zistil som, že 
je to najlepšia liga na svete. Vtedy som 
zaèal snívaś o tom, že by som si v nej 
rád zahral. Dostaś sa do NHL je ve¾mi 
śažké a okrem talentu je za tým ve¾a 

driny a odriekania. Namiesto zábavy po 
diskotékach som trénoval a v podstate 
som okrem školy a štadióna skoro niè ne-
poznal. Bolo ve¾mi dobre, že som chodil 
do hokejovej triedy na ZŠ Golianova 8, kde 
sme mali vytvorené výborné podmienky 
na tréningy. Napríklad náš telocvikár, pán 
uèite¾ Kútik, nám dal nevyhnutné základy 
gymnastiky, èo sme v tom èase nevedeli 
oceniś a skôr sme sa na hodiny netešili. 
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S odstupom èasu však viem, že bez toho by som sa tak ïaleko nedostal. Síce sme 
boli hokejová trieda, ale nemali sme žiadne ú¾avy v uèení, èo tiež po èase ve¾mi 
oceòujem. 

Základná škola mi dala ve¾a. Formovala ma v citlivom veku a mal som ve¾a 
vynikajúcich uèite¾ov. Aj preto som hneï vedel, že Stanleyho pohár prinesiem 
aj do školy. Hlavne to beriem ako poïakovanie za to, èo pre mòa ¾udia v tejto 
škole spravili a ako mi pomohli dostaś sa tam, kam som tajne túžil. Okrem 
toho som pohár chcel ukázaś aj žiakom tejto školy, nech vidia, že keï niekto 
po nieèom ve¾mi túži, oplatí sa bojovaś a snažiś sa ten svoj sen aj dosiahnuś. 
Netreba sa vzdávaś pri prvých neúspechoch, ale treba ešte viacej pracovaś, aby 
sa ten ich sen nakoniec naplnil, tak ako mne.

Michal Handzuš 
bývalý žiak             
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Moja prvá

Malièký, s malou dušièkou,
vstúpil som do Teba plný snov.

Trošku so strachom, mal som aj stres.
Pamätám si to ešte dnes.

Dala si mi ve¾a a nebolo to málo.
Tu to¾ko vecí sa prvýkrát stalo.

Hej, dávno to už bolo, no spomínam rád,
keï som tu musel to¾ké schody draś.

Z hrubých stien veru Ťa museli múraś,
veï stovky trubaèov Ťa vždy chcelo zbúraś.

Ich snaženie však  bolo vždy márne,
rovnako ako rad do jedálne.

Chví¾u si múzeum, chví¾u sśa ú¾.
Praskol Ti z toho už nejeden múr.

Všetko vydržíš, dobré aj zlé.
Jericho  z Teba nebude.

Aj keï si už dáma v rokoch, no mladá si stále.
Vo forme iste držia Ťa dušièky malé.

Nie, nikdy stará nebudeš, kým budeš stáś.
Vždy budeš plné triedy a chodby života maś.

Mgr. Juraj Laubert
bývalý žiak, súèasný uèite¾
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Do školy na Uhlisko som chodila 9 rokov, od 
prvej až po deviatu triedu, v rokoch 1991 až 2000.  
Rodièia ma zapísali na túto školu, kde chodil aj môj 
brat, ktorý robil bežecké lyžovanie. Aspoò ma ako 
malú prváèku doprevádzal na ceste do školy. Otec 
ako športovec chcel, aby sme išli v jeho š¾apajách.

Na tejto škole boli športové triedy, a tak som 
mohla zaèaś športovaś a dosahovaś dobré výsled-
ky. Dobré výsledky sa mi darí dosahovaś až do 
dnešných dní. S bežeckým lyžovaním som zaèala 
koncom tretej triedy pod vedením trénerky Želmíry 
Dobrotovej, neskôr som pokraèovala pri trénerke 
Marte Holkovej. Obe ma toho ve¾a nauèili a som 
im za to ve¾mi vïaèná. Na mojich prvých prete-
koch som skonèila predposledná. Neodradilo ma 
to a išla som ïalej. Nie vždy všetko zaèína ¾ahko, 
a preto sa netreba hneï vzdaś. V 8. a 9. roèníku sa 
nám zaèali kombinovaś niektoré tréningy aj s inými 
trénermi. Niektorých mojich spolužiakov zobral pod palec tréner Branislav Michálech 
a niektorých, ako mòa,  môj súèasný tréner Ján Valuška. Pre mòa to bol dobrý odrazový 
mostík pre ïalšiu nadstavbu,  pre vrcholový šport.

Rada si spomínam aj na chvíle s pani uèite¾kami po vyuèovaní v družine, keï nás uèili 
rôzne ruèné práce. Bavilo ma to. Školská jedáleò? Mala som rada všetko, èo naše kuchárky  
navarili - od bryndzových polievok, cez ryžový nákyp, buchty na pare, až po špenátik.

Mojím  najob¾úbenejším  predmetom  bola  telesná výchova, hudobná výchova 
a matematika. Skrátka tie predmety, na ktoré sa nebolo treba uèiś. Však som športovec 
a najviac ma bavil šport. Ale samozrejme,  že bez uèenia to nešlo. Pani uèite¾ku dejepisu 
som mala rada, ale tie dlhé èlánky neboli moje lásky. 

Všetkým uèite¾om, mojim triednym pani uèite¾kám na prvom a na druhom stupni,  
Alžbete Kuzbelovej a celej škole sa chcem touto cestou ve¾mi poïakovaś za trpezlivosś, 
toleranciu, èím mi vytvárali podmienky, aby som mohla trénovaś a kráèaś za mojím 
športovým cie¾om. 

Tak ako všetci športovci, ktorí to myslia so športom vážne, aj ja som už ako žiaèka 
snívala, že sa dostanem na olympiádu a v svetovom pohári sa mi podarí aspoò raz 
postaviś na stupeò pre víśazov. Som ve¾mi rada, že tento sen sa práve mne, žiaèke tejto 
školy, naplnil. Vtedy by tomu urèite nikto, okrem mòa, neveril. Okrem tohto tajného 
sna sa mi vyplnil ešte jeden osobný cie¾ a to, že som popri športe vyštudovala vysokú 
školu.

Tým chcem povedaś a odkázaś dnešnej mládeži, že aj z takýchto podmienok, 
ak športovec chce, má pevnú vô¾u a verí  sám v seba, môže dosiahnuś tie najvyššie 
méty. 

Alena Procházková
bývalá žiaèka                                                                                                                      
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Škola. To slovo malo pre mòa vždy trpkú príchuś. Som si ale istá, že nie som sama. 
Napriek tomu, že nás všetci uisśujú, ako je tam dobre, len śažko tomu uveriś. Mala som 
šesś rokov a išla som do školy. Na jednej strane to bolo fajn, pretože to znamenalo únik 
zo škôlky, ale na strane druhej to bol strach z nieèoho nepoznaného.

Na lepšie èasy zaèalo svitaś, keï som uvidela  moju prvú triednu uèite¾ku Máriu 
Topercerovú. Vtedy sa ma zmocnil pocit, že všetko bude v poriadku. Keï ma po 
rokoch stretne na ulici, stále si ma pamätá a dokonca mi nezabudla poslaś blahoželanie 
k ukonèeniu štúdia na strednej škole. 

Nemôžem zabudnúś ani na pána riadite¾a Èavoja, ktorý si s nami, prváèkami, rád 
zatancoval na chodbe. Hneï bol život krajší!

Neodmyslite¾nou súèasśou školy bola pani Marta Holková a jej spoloèníèka „varecha“. 
Bola to asi tá najväèšia ve¾kosś, pravdepodobne si ju priniesla zo zabíjaèky. Neprezuś sa? 
Tak to nás ani na sekundu nenapadlo , aj po kriedu sa každý bál ísś. Jej miesto teraz 
zaujal pán zástupca Longauer, ale on v rukách drží iba neškodnú desiatu. Ale krièí skoro 
tak ako pani  Holková.

Najhoršia pre mòa bola vždy matematika a nikdy nezabudnem na pamätnú vetu pani 
uèite¾ky Novosadovej: „ K tabuli so žiackou knižkou príde.....“ Kým si vybrala „dušu na 
odstrel“, prebehla celá veènosś. Napätie v triede sa dalo doslova krájaś.

Vzśah k vážnej hudbe som získala na hodinách pána uèite¾a Juráša. Zbor židov sa stal 
našou najob¾úbenejšou skladbou. Aj keï z nôt som na prvom stupni dostala  päśku a po 
upozornení mojou mamou, že spievam falošne, som sa na hodinách hudobnej výchovy 
stala už iba poslucháèom.

V družine sa s nami trápila pani vychovávate¾ka Žufová. Vždy obdivovala moje sve-
tre, ktoré pre mòa štrikovala krstná mama. Kým sa ostatní spolužiaci hrali, ja som stála 
pri stole  a pani vychovávate¾ka si zapisovala oèká, aby presne taký istý sveter mohla 
uštrikovaś svojej vnuèke Zuzke. A tak som v tretej triede s družinou definitívne skon-
covala.

Ruština už nebola viac „in“, a tak sme sa v piatej triede zaèali uèiś angliètinu. Mali 
sme také smiešne modré knihy, ale tento predmet mal pre mòa vždy zvláštne èaro. V tej 
dobe to bolo nieèo exotické. Všetko, èo som sa nauèila v škole, som potom doma uèila 
moju mamu. To som ešte netušila, že slová „angliètina“ a „uèiś“ sa mi stanú osudnými. 
Milovali sme aj pani uèite¾ku Kuzbelovú, ktorá nás angliètinu uèila. Ani neviem preèo 
sme jej raz na stolièku nalepili žuvaèku. A ona sa zachovala fantasticky, vôbec sa nehne-
vala, asi nás tiež milovala.

Niè však nie je len èierne a ani v škole tomu nebolo inak. Zažili sme tu aj ve¾a pekných 
chví¾. S pani uèite¾kou Iskrovou sme išli na dva týždne do školy v prírode. Dostala som 
tam síce päśku z matematiky, ale to nebolo niè v porovnaní s tým, èo sme tam zažili. 
Nieèo sme tam vyparatili a za trest sme museli bežaś ku krížu. Keïže v Lome nad Rimavi-
cou bolo krížov ve¾a,  bežali sme len k prvému. 

S pani uèite¾kou Kvasnovou sme chodievali každoroène na školský výlet na Donovaly. 
Bolo to pre nás nieèo neopísate¾né a boli sme ve¾mi vïaèní, že sa na to podujala. Bola 
odvážna. Jej a aj pani uèite¾ke Šimovej vïaèím za to, že viem, že P.O. Hviezdoslav nie 
je hollywoodsky herec a že inštrumentál nie je druh hudby.  Slovenský jazyk som vždy 
mala rada, a to najmä písanie slohových prác.

Prestávky sme si spestrovali skákaním gumy, odpisovaním domácich úloh, prechá-
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dzaním sa po chodbe. Keïže neexistovali mobily ani 
facebook, boli sme odkázaní  na „obyèajnú komu-
nikáciu“. Èasto sme si opakovali uèivo a navzájom si 
ho vysvet¾ovali. Vždy sme držali spolu. Škola mi okrem 
vedomostí dala úžasné kamarátky Janku a Grétku. 
Spolu kráèame životom už od šiestich rokov a naše 
cesty sa stále nerozišli. 

Touto cestou sa chcem poïakovaś všetkým 
uèite¾om, ktorí sa podie¾ali na formovaní mojej osob-
nosti. Myslím, že to dopadlo celkom dobre. A zároveò 
by som sa chcela k nieèomu priznaś. Tak ako ostatní 
žiaci som aj ja závidela uèite¾om. Naivne som si mys-
lela, aké to majú jednoduché. A práve preto to osud 
zariadil tak, že o jedenásś rokov som sa na moju 
základnú školu vrátila v úlohe uèite¾ky. Bývalé pani 
uèite¾ky sa odrazu zmenili na moje kolegyne. Prišiel 
èas opraviś prvý test, napísaś prvý zápis do klasáku, prvýkrát zdvihnúś hlas. Dospela som 
tu k tomuto záveru - päśku daś je urèite horšie, ako ju dostaś. Byś uèite¾kou je naozaj 
nároèné a pekné zároveò. To èo deśom dávam, sa mi aj vráti. No dobre, nie vždy. Pri 
mojej práci sa riadim odporúèaním bývalého pána riadite¾a Stanka Kútika, ktoré znie: 
„Uèite¾ má byś prísny a humánny zároveò.“ Sú však dni, kedy som len prísna.

Tento èlánok píšem pri príležitosti päśdesiateho jubilea našej školy. To, že sa 
„dožila“ päśdesiatky, o nieèom svedèí. Bez skvelých pedagógov, ale aj bez žiakov, 
by bola iba obyèajnou budovou. Žiaci a uèitelia jednoducho patria k sebe.

Mgr. Eva Markušová
bývalá žiaèka, súèasná uèite¾ka

Mostík ako ve¾ký bocian, doskoèisko zvrchu pripomína bielu podkovu, okolo 
farebné mravenisko ¾udí. Nájazdová rýchlosś skokana sa pohybuje okolo 100 kilo-
metrov za hodinu. Prvých dvadsaś-tridsaś metrov za hranou odrazu skokan nevníma, 
až potom sa preberie a let si užíva...

Snažím sa so skokom narábaś, ukoèírovaś ho. Vo vzduchu strávim šesś až desaś 
sekúnd, pod¾a ve¾kosti mostíka. Na zem dopadnem v rýchlosti až 150 km/h. Zatia¾ 
najïalej zo všetkých doletel Nór Björn Einar Romören – pred tromi rokmi v Planici 
pristál na znaèke 239 metrov. 

Každému vravím, že ten zážitok sa slovami nedá presne opísaś. Jednoducho to 
treba zažiś, tak, ako som to zažil ja, juniorský Majster sveta z roku 1984 v nórskom 
Trondheime, bronzový z MS 1989 , strieborný z MS 1993 v súśaži družstiev vo 
Falune a  chlapec z Uhliska. Vyrastal som pod mostíkmi a asi mi bolo súdené na 
nich aj skákaś.  V siedmich rokoch ma rodièia prihlásili na ZŠ Golianova a ja som 
bol vïaèný, že nemusím chodiś do školy ve¾mi ïaleko od mostíkov. Školu som mal 
rád a moje „naj“ hodiny boli telesné. Venoval som sa všetkému. Vtedy sa to volalo 
všešportová príprava - patrila tam gymnastika, atletika a pod¾a toho si  nás vyberali.
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Keï si na to spomínam, 
neustále som obsmàdal 
okolo mostíkov, a tak som si 
povedal, že zaènem na nich 
aj skákaś. Bolo to úžasné. Na 
zaèiatku som sa asi aj bál, 
mal som rešpekt, ale keï 
som sa èastejšie spúšśal, zis-
til som, že je to láska na celý 
život. Túžil som vyhrávaś. Ale 
cesta bola dlhá. Keï som bol 
v  štvrtom roèníku, otvárali 
športové gymnázium a nás, 
nádejné talenty, vybrali. Ani 
neviem, èi som sa tešil, alebo 
smútil, ale jedno viem iste, 
bolo mi ¾úto, že opúšśam 
moju milovanú pani uèite¾ku 
Bezdìkovú , ktorá ma vždy 
vedela pochváliś. Odchád-
zal som preè od  dobrých 
kamarátov, ktorých som si 
poèas štyroch rokov našiel.

Ak by som mal s odstu-
pom èasu zhodnotiś môj 
život v útlej mladosti, tak ani 
neviem , kto ma formoval 
viac. Je jasné, že zaèiatky na Golianke mi dali ve¾mi ve¾a, táto škola mi  ukázala cestu 
a smer . Poskytovala mi to, èo som chcel, teda robiś nároèný a krásny šport. Viem, že 
zásluhy patria urèite aj športovému gymnáziu, ale zaèiatky sú zaèiatky. 

Ako majster sveta v skokoch na lyžiach z roku 1984 si plne uvedomujem a teší 
ma, že moja fotografia  vo vestibule Golianky  je  tam pre nieèo. Nielen preto, že 
som chodil do tejto školy, ale aj preto, aby ostatné generácie vedeli, že ak chceš 
nieèo dokázaś, musíš tvrdo na sebe pracovaś. Toto je môj odkaz tým, ktorí sa 
neboja driny a potu. Vedia, èo v živote chcú a šport je súèasśou ich života.

Martin Švagerko
bývalý žiak
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Som rád, že keï sa rodièia rozhodovali nad 
výberom mojej základnej školy, vybrali práve ZŠ Go-
lianova 8. Vždy ma bavil šport a najmä súśaženie. Tu 
som mal možnosś sa v tomto smere rozvíjaś, a to nie-
len na telesnej výchove a v mimoškolských športových 
krúžkoch, ale aj poèas „športových“ prestávok. 
Dodnes si pamätám môj nie práve hrdinský nástup do 
školy v prvý deò, keï sa mi tam povedzme... zrovna 
nechcelo. Postupom èasu sa to ale zlepšilo, hlavne 
vïaka kolektívu, spolužiakom a uèite¾om. Tým som 
urèite ve¾akrát zhoršil pekne zaèatý deò hneï zrána, niektorými „kúskami“ spolu so 
spolužiakmi. Dnes dúfam, že sa zato na mòa už nehnevajú .

Už na prvom stupni som sa zaèal venovaś pretekom za volantom, a to v minikárach. 
Vïaka mojim skvelým triednym uèite¾kám: E. Gernicovej, Miške Snopkovej a Silvii 
Horníkovej, sa mi preteky a škola dali vždy pekne zosúladiś . Nemal som potom ve¾ké 
problémy s doberaním uèiva. To bol tiež jeden z dôvodov, preèo som v tom mohol 
pokraèovaś a dostaś sa na takú úroveò, na akej som v dnešnej dobe. Vtedy bol mojím 
pretekárskym vzorom a istou motiváciou Michael Schumacher.

Budem ve¾mi rád, keby aj moja kariéra raz mohla byś pre mládež, ktorú baví 
motorizmus, istou motiváciou.

Richard Gonda
bývalý žiak
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ŠKOLSKÉ PROJEKTY

Projekt Byś európskym obèanom   

V rokoch 2000-2003 pracovali žiaci a uèitelia našej školy na medzinárodnom pro-
jekte Byś európskym obèanom, ktorý sme realizovali s podporou Európskej komisie 
prostredníctvom programu SOCRATES a podprogramu Comenius. Spolupracovali 
sme s našimi partnerskými školami v Portugalsku, Dánsku, Taliansku, Francúzsku 
a Litve.

Ako vyplýva z názvu projektu, od zaèiatku sme sa pokúšali zistiś, èo to znamená 
„byś európskym obèanom“. Zhodli sme sa, že európski obèania by sa mali navzá-
jom poznaś a rešpektovaś  tradície, folklór, jazyky a kuchyne.

Výsledky našej práce spoloène s novými poznatkami získanými prostredníctvom 
partnerských produktov sme každoroène prezentovali a hodnotili poèas Dòa Európy 
– dòa SOCRATES, na ktorom sa zúèastòovali aj hostia z iných škôl.

PaedDr. Andrea Gáborová
koordinátor projektu

Projekt Zmena

Projekt ZMENA fungoval na našej škole od roku 1999, kedy ho spoloène 
v druhom roèníku zaèali realizovaś p. uèite¾ky Pýchová, Dvorská, Lenková, Horní-
ková, Šmelková,  Sumráková a Èillíková. Projekt fungoval do roku 2003, hoci mnohé 
aktivity rozvíjame na vyuèovaní aj v súèasnosti.

Naším spoloèným cie¾om bolo dosiahnuś, aby deti chodili do školy s radosśou, 
nauèili sa spolupracovaś,  pomáhali si navzájom, aby sa nebáli vyjadriś svoj vlastný 
názor, no zároveò rešpektovali názory ostatných.

Mgr. Danka Dvorská 
koordinátor projektu
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Projekt Zdravá škola -  Škola podporujúca zdravie

Zdravé deti, zdravý duch, 
pevné zdravie, èistý vzduch. 

 Projekt stále pokraèuje
 a nám dobre sa tu  žije.

  Prostredie si chránime,
  významné dni slávime.

   Nerobia nám potiaže
    besedy èi súśaže.

    Vieme sa vzdaś sladkostí, 
    keï sú iné možnosti...
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Projektu ŠPZ dali jeho zakladatelia J. Nemèok a E. Šulcová v roku 1993  ve¾mi 
pevné základy. V projekte stále pokraèujeme. Mnohé veci, ktoré boli v tom èase 
novinkou, sú dnes úplnou samozrejmosśou. Naším cie¾om je skvalitniś životné pros-
tredie, vyzbrojiś žiakov vedomosśami o zdravom spôsobe života, zvyšovaś telesnú 
zdatnosś a taktiež zlepšovaś vzájomné vzśahy žiakov, uèite¾ov, školy i rodiny.  

Do projektu sa zapájajú žiaci prvého a druhého stupòa, všetky pani uèite¾ky 
a vychovávate¾ky. Vedieme žiakov k ochrane životného prostredia organizovaním 
brigád, separáciou odpadu a zberom papiera. V spolupráci so školským stravovacím 
zariadením sa organizujú pre deti aj Dni mlieka. Žiaci sa pravidelne každoroène 
zúèastòujú na súśaži - vedomosti o Zdravej výžive.

 S hrdosśou môžeme po 50 rokoch  existencie našej školy povedaś, že nie je 
dôvod hanbiś sa za prácu, ktorú sme vykonali.  

           
Mgr. Miroslava Cibu¾ová a Mgr. Zuzana Šimèíková

koordinátorky projektu

Projekty školského klubu detí

Školský klub detí  sa zapojil do  projektu NATURA 2000 pod názvom: Na túru 
s Naturou, kde sme otvorili 1. roèník celoklubovej akcie  s názvom 100 jarných 
kilometrov. Cie¾om klubkáèov bolo v rámci svojho výchovného oddelenia uskutoèniś 
turistické vychádzky do okolia tak, aby sme spoloène dosiahli trasu v dåžke 100 kilo-
metrov. 

Školský klub detí realizoval  od r. 2009/2010 výchovno-vzdelávaciu èinnosś v sú-
lade s Výchovným programom ŠKD s názvom Výchova, zdravie a šport všetkým.

Naïalej pokraèoval v záujmových útvaroch a  spolupracoval v projektoch školy: 
Škola podporujúca zdravie, Infovek, Otvorená škola pre šport a podie¾al sa na akti-
vitách  programu Ekologická stopa  a Natura.

V školskom roku 2012/2013 sa ŠKD zapojil do projektu Strom života, kde úzko 
spolupracovali tri registrované kluby: Recykláèik, Gaštanko a Klubkáèik. Projekt 
ponúka programy environmentálnej výchovy a dáva priestor na zmysluplnú seba-
realizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovaś v prospech prírod-
ných a kultúrnych hodnôt . Pomáha v ¾uïoch prebudiś skryté schopnosti a rozvinúś 
zruènosti potrebné na to, aby dokázali chrániś a zve¾aïovaś hodnoty a prostredie,  
ktorého sú súèasśou. Strom života sa snaží vytvoriś svet, v ktorom je radosś žiś 
a rozvíjaś ¾udský potenciál.

Aj v školskom roku 2013/2014 sa èlenovia troch klubov Stromu života zapojili 
do rôznych súśaží a aktivít. V šiestom roèníku výtvarnej súśaže Tajomstvo stromu 
súśažilo až 377 diel zo 46 klubov. Aj keï  naši klubkáèi nezískali vecné ceny, potešili 
nás diplomy za zaujímavé dielo vo výtvarnej súśaži, ktoré získali: Nikolka Tomášová, 
Adamko Gutten  a Adamko Zrak.
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SHP Harmanec a.s. pod 
záštitou Slovenskej agentúry 
životného prostredia vyhlásil 
0. roèník súśaže „ÚSMEV 
PRE STROM“, ktorý prebie-
hal od októbra 2013 do apríla 
2014, kde sa prihlásila aj naša 
škola. Súśažné aktivity tvorili 
3 úlohy: „Zbieraj a recykluj!“, 
kde sa  hodnotilo množstvo 
vyzbieraného a odovzdaného 
zberového papiera. „Vieš 
kresliś a máš nápad? “bola  
výtvarná súśaž s tematikou: 

zber papiera, recyklácia papiera, ochrana životného prostredia a záchrana stromov, 
kde sme zaslali 26 výtvarných prác. „ Zasaï strom - Park Harmony“  bola posledná 
úloha, ktorej sa venovali deti  ŠKD, a tak vysadili stromèek dòa 24.4.2014 v areáli 
školy.

V šk. roku 2014/2015 sa ŠKD zapojí do preventívneho  programu s názvom 
DRUHÝ KROK, ktorý je  zameraný  na sociálno-emocionálny rozvoj detí  na 1. stup-
ni základných škôl. Preventívny program  nám pomôže riešiś existujúce problémy aj 
v školskom klube, kde viac narastá agresivita, šikanovanie, útoky na spolužiakov, èi 
intolerancia voèi odlišnostiam. Naším cie¾om bude  rozvíjaś empatiu u detí,  vedieś 
pochopiś svoje emócie a vedieś o nich rozprávaś, pochopiś pocity iných, zvýšiś 
toleranciu k odlišnostiam, dobre komunikovaś s inými, správne riešiś konflikty,  
neubližovaś iným a zvládaś agresiu a hnev. Budeme sa venovaś hlavne prevencii, 
aby sme úplne zabránili negatívnemu spoloèenskému správaniu a podporili i zdravý 
rozvoj osobnosti všetkých detí v èase mimo vyuèovania.

Mgr. Viera Adamírová 
vedúca MZ ŠKD
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Projekt Smart wall Paint
(farba, ktorá premení akýko¾vek povrch na písaciu tabu¾u)

 
Sme jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá si vybrala novú modernú, ekologic-

kú, zdraviu neškodnú technológiu. Alergie, prašnosś, ekzémy sa stanú minulosśou.  
Klasické tabule boli nahradené špeciálnym náterom. Tento premenil hladkú stenu 

na plochu, po ktorej píšeme  a kres-
líme fixkami. Keïže je na stenu 
možné premietaś uèivo z projek-
tora a rovno písaś do obrazu, získali 
sme všestranne využite¾nú inter-
aktívnu plochu. Zmenila sa optika 
miestnosti, triedy sú priestrannejšie, 
jasnejšie. Na novú tabu¾u si bude 
treba chví¾u zvyknúś, no prvé ohlasy 
sú pozitívne.

Mgr. Marta Iskrová 
uèite¾ka

Projekt Infovek

Na radosś všetkých žiakov je naša škola vybavená kvalitnými poèítaèmi prostred-
níctvom projektu Infovek a podpore OZ Uhlisko. Vïaka  tejto podpore  sme mohli 
doplniś a modernizovaś naše poèítaèové uèebne. V roku 2002 sa  v škole vytvorili 
dve uèebne s poètom 25 poèítaèov. V  roku 2012 pribudla ešte ïalšia poèítaèová 
uèebòa. Postupne boli všetky zapojené na internet. Poèítaèe sa využívajú na rôznych 
vyuèovacích hodinách èi krúžkoch  a pomáhajú nám pri získavaní nových informácií. 
Ale nielen  to!  V každom školskom roku pribúdajú do kabinetov nové poèítaèe 
a multifunkèné zariadenia,  ktoré využívajú uèitelia pre skvalitnenie svojej práce.

     Mgr. Iveta Juríková 
koordinátor projektu

Projekt 
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva–DIGIŠkola

Hlavným cie¾om projektu je vybudovanie a vytvorenie funkèného elektronického 
vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä 
o implementáciu informaèného systému s elektronickými službami vybranými 
v rámci predmetného projektu, vytvorenie a vybavenie digitálnych tried, prispôso-
benie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracov-
níkov pre zabezpeèenie ïalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

PaedDr. Peter Zlevský
riadite¾ školy
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Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica

Projekt Inovatívna forma a metódy vzdelávania prebiehal v  škole pod záštitou 
Ministerstva školstva SR v programovom období 2007 – 2013. Strategický cie¾ pro-
jektu: Uskutoènenie obsahovej reformy vzdelávania na troch základných školách 
s využitím inovatívnych metód výuèby a  vzdelávania uèite¾ov.

Náš strategický cie¾ projektu súvisí s prestavbou tradiènej školy na modernú 
prispôsobením školských vzdelávacích programov. Prispôsobujú sa potrebám 
spoloènosti, vzdelávaním uèite¾ov, zavedením elektronického vzdelávania a inten-
zívnejšieho využívania IKT vo vyuèovacom procese. 

PaedDr. Peter Zlevský, Mgr. Iveta Juríková
Mgr. Alena Ratkovská, Mgr.Zlatica Sekerešová

koordinátori projektu
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Banskobystrický jarmok v ZŠ Golianova

Už v roku 1655 sa zaèala písaś tradícia chýrneho Radvanského jarmoku, ktorého 
meno dodnes ve¾a hovorí nielen rodákom spod Urpína, ale aj obyvate¾om celého 
kraja. Stroj èasu funguje. Vïaka nemu priestory  našej školy na malý okamih  ovládol 
duch histórie.  

Naša škola sa 25. júna 2012 ocitla v dobách tradièných jarmokov, z  ktorých sa 
len nepatrné množstvo fragmentov zachovalo v pôvodnej podobe dodnes. A preto 
v duchu rešpektu k práci našich zruèných remeselníkov, vybrali sa žiaci našej školy 
po ich stopách. Usporiadali svoj vlastný  jarmok .

Banskobystrický jarmok, ako si ho žiaci pomenovali,  sa stal prehliadkou remesel-
nej zruènosti domácich ¾udových umelcov, ako aj prehliadkou  šermu a sokoliarov. 
Navštívili nás hrnèiari, èipkári, tkáèi, medovnikári. Žiaci mohli zažiś autentickosś 
doby na vlastnej koži. Vyskúšali si výrobu predmetov, ktoré si odniesli domov ako 
pamiatku na tento deò.  Dievèatá zaujali ruène vyrábané šperky, medovníky, košíky. 
Chlapci spozorneli pri výrobe valašiek, stre¾be  z pušiek...

Aj týmto „jarmoèným“ spôsobom sme chceli oživiś ¾udové tradície na našej škole, 
ktoré sú neoddelite¾nou súèasśou našej minulosti a národnej hrdosti.

Sme hrdí Banskobystrièania

2. jún 2014 sa niesol naozaj 
v tomto duchu. To, že máme dobrý 
vzśah k nášmu mestu, sme doká-
zali aj touto vydarenou akciou 
nás, žiakov 2. stupòa a uèite¾ov 
ZŠ Golianova 8. Tá bola súèasśou 
každoroèného projektu z regio-
nálnej výchovy. Niesla sa pod 
názvom ¼udové zvyky a tradície 
našich starých materí. A ako to 
u nás vyzeralo?

Deò projektu naplno ožil hudbou, 
spevom, tancom a sviatoènou atmos-
férou. Ponúkal bohatstvo a krásu 
ukrytú v ¾udových tradíciách. Pro-
gram bol naozaj bohatý. K jeho 
tvorbe sme prispeli my, žiaci 2. 
stupòa, svojimi projektmi a folk-
lórny súbor Urpín. Pokúsili sme sa 
získaś zruènosti, ktoré už takmer 
vymizli z každodenného života. 
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No, povedzte, kto dnes kosí trávu, hrabe seno, preberá šošovicu alebo vláèi vodu 
v šechtári do dreveného koryta? To poznáme už len z rozprávania našich starých 
materí. V tento deò sme všetko zažili na vlastnej koži. 

Program pokraèoval v priestoroch školy, v školiacich workshopoch, kde rezono-
vali témy: Banská Bystrica poèas 2. svetovej vojny, ¼udové zvyky a tradície, Kam do 
okolia Banskej Bystrice, Baníctvo v našom regióne. Každá trieda sa snažila získaś èo 
najviac bodov a vyhraś. Strávili sme deò, ktorý bol netradièný a zaujímavý. 

Aj touto akciou sme dokázali, že chceme i v dnešnej dobe uchovávaś kultúrne 
dedièstvo Slovákov.

Veï je to dôležitý odkaz pre nás, budúcu generáciu.

Významné osobnosti Banskej Bystrice

Dòa 24. mája 2013 sa v  ZŠ Golianova 8  v Banskej Bystrici uskutoènil 3. roèník 
banskobystrického regiónu pod názvom Významné osobnosti Banskej Bystrice. 
Slávnostné fanfáry zazneli v Aréne Barani presne  o 10:00 hodine. Moderátori 
– žiaci našej školy – Silvia a Dominik predstavili jednotlivé kategórie, nominácie 
i víśazov. Stroj èasu nás presunul späś do dávnej minulosti a umožnil nám stretnúś 
sa s osobnosśami nášho regiónu, akými boli Jozef Gregor Tajovský, Jozef Murgaš, 
Dominik Skutecký, Ján Golian, Svetozár Straèina, Matej Bel. Navštívili nás aj žijúce 
legendy princ Charles a Tomáš Matoušek, bývalý žiak našej školy, dnes hráè KHL, 
na ktorého sa tešili najmä naši hokejisti.  
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V programe sa predstavili i talentovaní žiaci našej školy. Po odovzdaní cien „našim“ 
osobnostiam sa èasś žiakov presunula na atletickú plochu, kde mali možnosś bližšie 
spoznaś život a tvorbu jednotlivých osobností. Boli pre nich pripravené rôzne súśaže, 
kvízy, workshopy, aby si žiaci mohli overiś svoje vedomosti i praktické zruènosti. 
Druhá èasś žiakov sa presunula do priestorov školy. Tam boli pre nich pripravené 
rôzne filmové kluby k daným témam. Obohatení o vedomosti a zážitky naši žiaci 
prežili príjemný piatkový deò.

Adventné obdobie v našej škole

Niektoré z adventných dní sa spájajú so svätými, ktorí svojim životom ukázali, že 
sa oplatí oèakávaś, snívaś, túžiś... 

Súèasśou ¾udovej kultúry sa stali a dodnes pretrvávajú: sviatok sv. Mikuláša 
(6.12.), ktorý bol vzorom dobroty a štedrosti. Pod¾a jeho vzoru sa tajne obdarúvajú 
tí najbližší . Aj toto sa uèia žiaci našej školy  na hodinách regionálnej výchovy. A nie-
len to. My sa snažíme  zvyky a tradície dodržiavaś, a preto  6. 12. k nám pravidelne 
zavíta Mikuláš spolu s anjelmi a èertami.  Každý oèakával darèek, ale ten si bolo 
treba zaslúžiś. Mladší spolužiaci recitujú  vianoèné vinše, spievajú pesnièky a tí starší 
sa prezentujú svojimi vedomosśami z matematiky, dejepisu.

K ïalším  adventným dòom patrí sviatok sv. Lucie. Strigy 13.12.  povymetajú  kúty 
našej školy a vyženú všetko zlé. Na to sa tešia hlavne uèitelia. 
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Majáles

OZ Uhlisko v spolupráci 
s uèite¾kami  ZŠ organizujú 
pravidelne už 15  rokov pre deti 
MAJÁLES. Táto akcia sa stala 
medzi deśmi ve¾mi ob¾úbenou. 
Každoroène sa škola a jej blízke 
okolie zaèiatkom mája premenia èi 
už na rozprávkovú krajinu, alebo 
športovú olympiádu, alebo deti 
spoznávajú  rôzne remeslá èi krajiny. 
Deti nielen z okolia školy a sídliska 
spolu s folklórnym súborom stavajú 
„ májku“, vítajú najkrajšie obdobie 
roka. Témy majálesu sa každoroène 
menia. Šikovné organizátorky 
vymyslia každý rok nieèo nové, 
námety prispôsobujú najmenším. 
Zábavnými súśažami a  rôznymi 
úlohami  sa prepracujú do cie¾a, kde 
ich èaká sladká odmena.  

Fašiangová zábava

Výborná nálada 
a skvelá atmosféra 
sprevádzajú  februárové 
dni v priestoroch našej 
základnej školy už 50 
rokov. Priatelia školy sa 
spolu s uèite¾mi školy 
pravidelne stretávajú 
na fašiangovej zábave 
v maskách.  Jedáleò sa 
zmení na nepoznanie 
a zrazu sa ocitáme 
medzi hollywoodskymi 
hviezdami,  rozprávkovými bytosśami, v kasíne, v Oriente... Po krátkom programe sa 
v sále vždy rozprúdi veselá zábava. O chvíle napätia sa  postará tombola, v ktorej sa 
tí šśastnejší môžu  potešiś niektorou z vecných cien, ktoré venujú  sponzori. Nechýba  
ani chutné obèerstvenie, koláèiky, pagáèiky èi pampúšiky, ktoré si všetci pochva¾ujú, 
rovnako ako vynikajúcu náladu.       
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Benefièný zápas   

V utorok 19. novembra 2013 hokejový štadión 
v Banskej Bystrici ožil benefièným zápasom na pod-
poru detských onkologických pacientov. Nádherná 
myšlienka sa zrodila v Základnej škole Golianova 8. 
Týmto charitatívnym podujatím sa podarilo vyzbieraś 
1890 eur, ktoré pán riadite¾ PaedDr. Peter Zlevský 
odovzdal za ve¾kého aplauzu všetkých pedagógov 
a žiakov po skonèení zápasu Obèianskemu združeniu 
Svetielko nádeje.

Nebol to obyèajný školský deò! Už od rána všetci 
žiaci školy boli plní oèakávania. Kto zápas vyhrá? 
Uèitelia alebo deviataci hokejovej triedy? Komu sa po-
darí získaś ceny v tombole? Tie venovali bývalí žiaci tejto školy, dnes významné osob-
nosti, ktorých pozná každý Slovák : M. Handzuš, V. Országh, R. Zedník. Zápas uèitelia, 
tréneri verzus deviataci sa nakoniec skonèil priate¾skou remízou 8:8. 

Aj vzácne ceny z tomboly si našli svojich výhercov. A tak sme všetci odchádzali  s do-
brým pocitom, že každý z nás prispel tým, ktorí to najviac v živote potrebujú.

 Budeme sa snažiś, aby sa toto podujatie stalo našou školskou tradíciou.
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PRÁCA V PREDMETOVÝCH KOMISIÁCH 
A METODICKÝCH ZDRUŽENIACH

    
Predmetová komisia – slovenský jazyk a literatúra

„Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.“ 

 Jozef Štolc

Najvlastnejším prostriedkom ¾udského myslenia a dorozumievania je jazyk. Je 
v òom zachovaná neopakovate¾ná duchovná a do ve¾kej miery i hmotná kultúra 
národa. 

Slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne 
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyuèovacích 
predmetov. Ovládanie slovenského jazyka a literatúry v ústnej a písomnej podobe 
umožòuje žiakom orientovaś sa v prostredí, v ktorom žijú, formovaś si svoje pos-
toje k svetu i životu, vytváraś predpoklady k efektívnej medzi¾udskej komunikácii, 
interpretovaś svoje pocity, ale aj pochopiś históriu. 

Naším cie¾om je vychovávaś pohotových, no kultivovane komunikujúcich 
mladých ¾udí, ktorým nechýba pocit úcty k slovenskému jazyku, zodpovednosś za 
jeho rozvíjanie a starostlivý prístup k jazykovej kultúre vlastných prejavov. 

O tom, že sa nám úspešne darí napåòaś tento cie¾, svedèia výsledky našej práce. 
Pohotovo sme zareagovali na zavedenie celoslovenského testovania žiakov 9. 
roèníka ZŠ. Vo všeobecných triedach 8. a 9. roèníka vyuèujeme nový predmet, 
cvièenia zo slovenského jazyka. V 8. a 9. roèníku uplatòujeme  diferencované 
vyuèovanie. Žiakom tiež ponúkame možnosś intenzívneho douèovania zameraného 
na Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Vybudovali sme nové priestory 
pre žiacku školskú knižnicu, zakúpili sme uèebné materiály na rozvoj èitate¾skej 
gramotnosti. Každoroène organizujeme literárne exkurzie: Literárna Orava, Osob-
nosti Liptova, Dom J. G. Tajovského a mnohé ïalšie. Absolvujeme tiež návštevy 
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Verejnej knižnice M. Kováèa. Zapájame sa do školských projektov, organizujeme 
školské súśaže: H¾adáme básnické talenty, Èitate¾ský maratón na rýchlosś, Rétorika 
žiakov, Hviezdoslavov Kubín, Deò ¾udských práv...  

Mnoho nadaných žiakov úspešne reprezentovalo našu školu v postupových súśažiach: 

Peter Magurský –  postup z obvodného kola cez regionálne, krajské kolo 
až do celoslovenského kola súśaže Hviezdoslavov Kubín, 
1. a 2. m. v súśaži Kováèova Bystrica v interpretácii prózy

Ema Kristofová –  vo vlastnej tvorbe /poézia/ dosiahnuté umiestnenie v zlatom 
pásme súśaže Kukuèínova literárna Revúca

Alžbeta Dušeková –  pravidelný postup z obvodného kola cez regionálne kolo až 
do krajského kola súśaže Hviezdoslavov Kubín, opakovane 3. 
m. v súśaži Kováèova Bystrica v interpretácii poézie

Lukáš Biro –   postup z obvodného kola až do regionálneho kola súśaže 
Hviezdoslavov Kubín

Juraj Baranka –  cena poroty v obvodnom kole literárnej èasti súśaže Európa 
v škole      

Anja Naòová –  cena poroty v obvodnom kole literárnej èasti súśaže Európa 
v škole      

Menšie èi väèšie pokroky, úspechy našich žiakov nám dodávajú energiu potreb-
nú pre každodennú nároènú prácu, ktorú sme si zvolili a napåòajú nás pocitom ra-
dosti. Veríme, že v nasledujúcich školských rokoch budeme maś stále ve¾a žiakov, 
ktorí budú s hrdosśou navštevovaś a reprezentovaś svoju školu.

Mgr. Michaela Oráèová  
vedúca PK                            

Predmetová komisia – matematika, fyzika, informatika, technika 

„Matematika je uèite¾kou presného myslenia a vedie k triezvemu, 
ale pravdivému životu .“

Predmetová komisia sa zamerala predovšetkým na rozvoj informaèno-
komunikaèných zruèností žiakov a prácu s modernými technológiami. Zmoderni-
zovala sa uèebòa fyziky – bol tu nainštalovaný interaktívny dataprojektor a za-
kúpili sme rôzne digitálne meracie prístroje. Interaktívne dataprojektory, ktoré boli 
nainštalované v ïalších štyroch triedach, ve¾mi radi využívajú uèitelia matematiky 
na názornejšie vyuèovanie tohto predmetu. Boli vybudované tri poèítaèové uèebne, 
ktoré je možné využívaś aj na iné vyuèovacie hodiny, ako je informatika. Žiaci ich 
môžu využívaś aj poèas prestávok. Ale nezabudli sme ani na praktické zruènosti 
našich žiakov. Poèas hodín práce s materiálom žiaci vyrábajú rôzne výrobky 
v školskej dielni.
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Na našej škole už 9 rokov prebieha projekt diferenciácie žiakov 8. a 9. roèníka 
v predmetoch matematika a slovenský jazyk. Vïaka tomuto projektu sa nám darí 
dosahovaś nadpriemerné výsledky v Testovaní 9.

Talentovaní žiaci sa môžu zapojiś do množstva súśaží – Olympiáda z matematiky, 
fyziky aj techniky, Pytagoriáda, Archimediáda, Maks, Pikomat, Pikofyz, Matemat-
ický klokan, Náboj junior, I-bobor,...

Tešia nás úspechy našich žiakov, ktoré dosahujú v obvodných, krajských aj ce-
loslovenských kolách týchto súśaží. 
V posledných rokoch to boli najmä títo žiaci:

Klimo Michal –  3. miesto v celoslovenskom kole Technickej olympiády, 11. 
miesto v seminári Pikofyz, 6. miesto v obvodnom kole Fyzikál-
nej olympiády

Nábìlek ¼udovít –  3. miesto v celoslovenskom kole Technickej olympiády

Kuricová Jana –  17. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády

Slávik Alexander –  25. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády

Klimanová Renáta –   4. miesto v celoslovenskom seminári Pikofyz a 15. miesto 
v celoslovenskom seminári Pikomat 

Hudoba Martin –   4. miesto v krajskom kole Technickej olympiády

Hulinová Patrícia –   úspešná riešite¾ka  krajského kola Fyzikálnej aj Matematickej 
olympiády, 1. miesto v celoslovenskom korešpondenènom 
seminári Pikofyz

Alexander Lõrinc –   1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády

Jakub Leška –   16. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády 

„Predmet matematiky je tak závažný , že by sa nemalo zabúdaś na žiadnu 
príležitosś , ako ho urobiś trochu zaujímavým .“

B. Pascal

Mgr. Katarína Barillová
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Predmetová komisia – cudzie jazyky

„Myse¾ je ako padák – funguje len vtedy, keï je otvorená.“

Poèas uplynulých desiatich rokov sme sa aj v rámci predmetovej komisie cudzích 
jazykov borili s problémami, ktoré trápia celé slovenské školstvo – nedostupnosś 
kvalitných uèebníc, nedostatoèná èasová dotácia vyuèovacích hodín, nevhodné 
zaraïovanie cudzích jazykov do rozvrhu hodín, prive¾ké skupiny žiakov a podobne. 
Poïme sa však pozrieś na naše úspechy.

Postupom èasu sa hlavným cudzím jazykom na škole stala angliètina, jej vyuèovanie 
sa rozšírilo už od prvého roèníka. V prvých dvoch roèníkoch sa žiaci uèia priamou 
audio-orálnou metódou (ve¾a poèúvajú, opakujú, napodobujú), v treśom a štvrtom 
roèníku si zvykajú na anglický pravopis a využívajú komunikatívnu metódu (pracujú 
so vzorovými vetami a textami, ktoré obmieòajú pre svoje potreby). Od piateho 
roèníka sa komunikatívna metóda rozširuje o oboznamovanie sa s gramatickým sys-
témom jazyka.

Po zmenách v školstve v školskom roku 2008/09 vznikla potreba zavedenia 
druhého cudzieho jazyka. V tejto pozícii na zaèiatku vystupovali ruština a nemèina, 
neskôr sme prešli výluène na ruštinu – toto rozhodnutie ovplyvnilo viacero faktorov, 
no išlo najmä o výber jednoduchšieho z tejto dvojice jazykov, ako aj o skutoènosś, 
že ruština je v súèasnosti žiadaným jazykom v oblasti obchodu, a zároveò aj v oblasti 
športu, najmä hokeji a ostatných zimných športoch. Vyuèovanie ruštiny sa postupne 
ustálilo v posledných dvoch rokoch štúdia na našej škole, kde má lepšiu èasovú 
dotáciu a žiaci už majú zvládnuté základy materinského a anglického jazyka.

Vyuèovanie angliètiny a èiastoène aj ruštiny nám spríjemòuje vytvorenie novej 
IKT uèebne, kde môžeme využívaś materiály urèené pre interaktívne tabule, ako 
aj poèítaèe s pripojením na internet, ktoré našim žiakom umožòujú bližší kontakt 
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s reáliami po anglicky hovoriacich krajín, poskytujú rozširujúce cvièenia k preber-
anému uèivu, a v neposlednom rade aj bohaté zdroje na prípravu rôznych pro-
jektov slúžiacich na prezentáciu praktického zvládnutia jazykových vedomostí 
a zruèností.

Svoje vedomosti a zruènosti naši žiaci v poslednom desaśroèí ve¾mi úspešne 
predvádzajú tiež v predmetovej súśaži Olympiáda anglického jazyka. Poèet žiakov 
v dvoch kategóriách 6.-9. roèníka zapojených do školského kola každoroène stúpa 
a v súèasnosti sa blíži k sedemdesiatke, prièom víśazi oboch kategórií postupujú 
do okresného kola. V uplynulých rokoch po víśazstve na okresnom kole postúpili 
Martin Hudoba (2x, bývalý žiak) a Adam Longa (8.A), obidvaja sa na krajskom kole 
umiestnili v prvej päśke. V krajskom kole nás reprezentovali aj Michael Králik, Alex 
Vicena (bývalí žiaci) a Chris Šujanský (7.D) v kategórii rodení hovoriaci.

Keïže Olympiáda anglického jazyka je orientovaná na žiakov vyšších roèníkov, 
pripravili sme pre žiakov 4.-5. roèníka našu vlastnú súśaž v hláskovaní Uhlisko El-
ementary Spelling Bee. Táto súśaž už prekroèila hranice našej školy, vlani sa pridala 
ZŠ Gaštanová a tento rok záujem prejavili aj ZŠ Ïumbierska a súkromná ZŠ U Fili-
pa.

Okrem postupových súśaží sa žiaci aktívne zapájajú do rôznych školských súśaží, 
ktoré sú poväèšine orientované na spoznávanie reálií po anglicky hovoriacich kra-
jín, èi už je to Halloween, Deò vïakyvzdania, Deò sv. Valentína, Deò sv. Patrika, 
Deò matiek, alebo Deò otcov. Ve¾kú tradíciu majú na škole angliètinárske oslavy Vi-
anoc a Ve¾kej noci, okrem rôznych pozdravov a darèekov sa staráme aj o výzdobu 
školských priestorov.

V uplynulom desaśroèí vznikla v súvislosti s vyuèovaním cudzích jazykov ešte jed-
na zaujímavá a ob¾úbená tradícia – zahranièné exkurzie, ktoré organizujeme v spo-
lupráci s vyuèujúcimi zemepisu, dejepisu a iných predmetov. Od roku 2006 sme 
navštívili Anglicko (Londýn, Hastings, Stonehenge, Salisbury, Brighton, Canterbury), 
Škótsko (Glasgow, Edinburgh, Pitlochry, Roslin, Melrose), Francúzsko (Paríž, Dun-
kerque), Maïarsko (Budapešś), Rakúsko (Viedeò) a Po¾sko (Osvienèim, Krakov). 
Z reakcií žiakov (a ich rodièov) môžeme rozprávaś o prínosoch takýchto exkurzií 
pre žiakov. Okrem iného im poskytujú príležitosti overiś si vlastné jazykové zruènosti 
- hoci len v jednoduchých situáciách,  ako je nákup suvenírov èi jedla, v Británii však 
žiaci zvládali aj nároènejšie úlohy ako prehliadka kultúrnych a historických pamia-
tok v angliètine, návšteva Národnej galérie a absolvovanie jedineènej interaktívnej 
výstavy o Vikingoch. Žiaci si všímajú geografické, historické a umelecké charakte-
ristiky navštívených regiónov. Zároveò sa uèia pohybovaś vo ve¾komestách a ak-
tívne porovnávaś cudziu kultúru so svojou vlastnou, èo im pomáha nenásilne si 
rozširovaś obzory a otváraś myse¾.

Do ïalšieho obdobia želáme všetkým žiakom, uèite¾om i rodièom otvorenú 
myse¾, ve¾a úspechov, chuti a príležitostí na využívanie cudzích jazykov.

PaedDr. Andrea Gáborová
vedúca PK
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Predmetová komisia -  èlovek a spoloènosś, èlovek a príroda

Práca predmetovej komisie sa zameriava na výchovu žiakov v environmentál-
nej oblasti, na výchovu žiakov ku zdravému životnému štýlu, poznávaniu histórie 
a osobností nášho regiónu.

Organizujeme exkurzie do koncentraèného tábora v Osvienèime, do ESC na  Noc 
výskumníka a ïalšie. Zúèastòujeme sa olympiády Zdravej výživy v rámci mesta. Naši 
žiaci sú tiež úspešnými riešite¾mi predmetových olympiád v okresnom, krajskom aj 
v celoslovenskom kole.

Medzi najúspešnejších žiakov v posledných rokoch patria:

Chémia ¼udovít Nábìlek –  5. miesto v krajskom kole
 Jana Kuricová –  6. miesto v krajskom kole
 Soòa Mesíková –  6. miesto v krajskom kole
 Patrícia Hulinová –  1. miesto v okresnom kole
 Alexandra Tomíková –  4. miesto v okresnom kole
 Martina Mišániová –  5. miesto v okresnom kole

Biológia Michaela Kossovichová –  3.miesto v krajskom kole 
 Patrícia Hulinová –  1. miesto v celoslovenskom kole 
 Peter Havlíèek –  1. miesto v krajskom kole 
 Rastislav Rehák –  2. miesto v celoslovenskom kole 

Geografia Denisa Bezdeková –  9. miesto v krajskom kole 
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Posledné štyri roky naša PK realizuje projekt regionálnej výchovy ako pred-
metu a prierezovej témy na našej škole, ktorého úèelom je rozširovaś vedomosti 
a zruènosti žiakov v oblasti nášho regiónu, nako¾ko regionálna výchova je interdis-
ciplinárny predmet.

Nemožno nespomenúś modernizáciu uèebne chémie (nový nábytok, datapro-
jektor). Žiaci sa môžu kvalitne názorne vzdelávaś v predmete chémia, ako aj v os-
tatných predmetoch.

Do budúcnosti si želáme, aby naši žiaci i naïalej boli úspešní a reprezentovali 
našu predmetovú komisiu.

Mgr. Vlasta Majerová 

Predmetová komisia – telesná a športová výchova         

„Telesnej výchove treba venovaś práve to¾ko miesta ako výchove ducha.“ 

Telesná výchova v školách prispieva nielen k zlepšovaniu telesnej zdatnosti 
a zdravia žiakov, ale tiež pomáha mladým ¾uïom lepšie vykonávaś pohybové akti-
vity a chápaś ich pozitívny vplyv poèas celého života. Okrem toho telesná výchova 
v školách formuje aj znalosti a zruènosti, ako sú tímová práca a fair play, pestuje 
oh¾aduplnosś k iným osobám, sociálne povedomie a uvedomovanie si vlastného 
tela a uèí pochopeniu pravidiel hry použite¾ných aj v iných predmetoch a iných 
životných situáciách.

Pre kvalitné vyuèovanie telesnej výchovy má škola vynikajúce podmienky po-
zostávajúce z priestorového a materiálneho vybavenia. Máme hlavnú telocvièòu 
pre športové hry, malú telocvièòu pre úpolové športy, gymnastiku a  aerobik, školský 
dvor s tartanovou atletickou dráhou 250 m dlhou, jedno doskoèisko na skok do 
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dia¾ky, hádzanárske, bedmintonové, basketbalové, tenisové, mini futbalové, hokej-
balové ihrisko a 9 vonkajších  posilòovacích strojov.

Ve¾ký dôraz v rámci kabinetu telesnej výchovy kladieme na reprezentáciu školy 
v rámci školských športových súśaží. Každoroène sa zúèastòujeme súśaží v atletike, 
bedmintone, basketbale, florbale, vybíjanej, hádzanej, futbale, cezpo¾nom behu, 
orientaènom behu.   V nich dosahujeme výborné výsledky a tešia nás úspechy 
našich žiakov na obvodných, krajských aj celoslovenských kolách. 

Za náš najväèší úspech považujeme získanie ocenenia z celoštátnej športovej 
aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike - Škola roka - v školskom 
roku 2007/2008 - 1. miesto a v školskom roku 2008/2009 - 3. miesto.

V rámci vyuèovacích aktivít organizujeme pre žiakov školské súśaže: Mikulášsky 
beh, O majstra školy v šplhu na tyèi, O najrýchlejšieho žiaka v behu na 50 metrov. 
Vyvrcholením je Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica. Olympijský festival 
detí každoroène privíta na pôde Základnej školy Golianova 8 cca 600 žiakov ban-
skobystrických základných škôl. Svoje sily si mladí súśažiaci zmerajú v atletických 
disciplínach – behu na 60 m, štafetovom behu 4 x 250 m, behu na 800 m, v skoku 
do dia¾ky a aj v kolektívnych športoch. Dievèatá súśažia v basketbale a vybíjanej, 
chlapci vo futbale a florbale.

Pre žiakov 7. roèníka je organizovaný základný lyžiarsky výcvik a žiaci 5. roèníka 
sa zdokona¾ujú v plaveckých spôsoboch poèas zdokona¾ovacieho plaveckého vý-
cviku. Po vyuèovaní majú žiaci možnosś navštevovaś záujmové športové krúžky so 
zameraním na športové hry, futbal, atletiku, turistiku, plávanie a iné. Do vyuèovacích 
hodín telesnej výchovy sa snažíme zaraïovaś atraktívne a zážitkové aktivity, ktoré 
dokážu deti osloviś a zaujaś. Využívame množstvo pomôcok telovýchovného 
náèinia a náradia, aby telesná výchova bola pre deti stále príśažlivejšia , radostnejšia 
a aby sa na hodiny telesnej výchovy vždy tešili.

V histórii 50 rokov existencie školy prešlo rukami uèite¾ov telesnej výchovy ve¾a 
žiaèok a žiakov. Mnohí z nich sa stali úspešnými športovými osobnosśami.

Mgr. Michaela Briatková

Predmetová komisia – výtvarná výchova, hudobná 
výchova, etická výchova, obèianska náuka, 
náboženská výchova

Umenie má v súèasnom pretechnizovanom svete ve¾mi ve¾ký význam. Je zárukou 
toho, že sa nevyvíjame jednostranne, má schopnosś formovaś èloveka všestranne. 
Umenie je prameòom tvorivých myšlienok. Jedinec sa prejavuje umelecky už od 
detstva. Postupne odha¾uje nadanie na hudbu, spev, tanec, kreslenie, ma¾ovanie. 
Práca na hodinách výchov je ve¾mi špecifická.

Pravidelne organizujeme exkurzie  (Bienále ilustrácií Bratislava, Oravský hrad...), 
zúèastòujeme sa výstav, besied, spolupracujeme s pedagógmi UMB PF v rámci 
VMR na projekte Sexuálna výchova. V škole organizujeme rôzne výtvarné, spevácke 
súśaže. Do výtvarných súśaží sa zapájajú nadaní žiaci, ktorí svojou kvalitnou prá-
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cou a umeleckým cítením dosahujú pekné výsledky v rôznych súśažiach. Výrazné 
úspechy vo výtvarnej oblasti získali najmä žiaci športových tried, èím dokázali svoje 
nadanie nielen na šport.

A. Kristof dosiahol v okresných kolách 1., 2. miesto v rôznych výtvarných súśažiach 
(Európa v škole, Vesmír oèami detí, Civilná ochrana oèami detí, Dopravná výchova...)

A. Burianová patrí medzi najvýraznejšie výtvarné talenty školy. Najväèšie úspechy 
získala už ako šiestaèka v šk. roku 2013/14. V celoslovenských súśažiach Gymnas-
tika oèami detí získala 1. miesto, Úsmev pre strom 2. miesto, v obvodných súśažiach 
Európa v škole 1. miesto, Doprava oèami detí 2. miesto a iné.  Ïalšími nadaný-
mi žiaèkami sú A. Bellová - v celoslovenskej súśaži Gymnastika oèami detí získala 
3. miesto, V. Kordošová - v obvodnej súśaži Doprava oèami detí sa umiestnila na 
1. mieste, A. Snopková na 3. mieste. A. Snopková dosahuje úspechy hlavne v hu-
dobnej oblasti, jej spevácky talent sa prejavuje nielen víśazstvami v speváckych 
súśažiach, ale je aj spestrením viacerých kultúrnych podujatí. V celoslovenských 
speváckych súśažiach sa umiestnila v zlatom pásme (Celoslovenská súśaž v sólovom 
speve Petra Dvorského, Stanèekova Prievidza...), v obvodnom kole Slávik Slovenska 
získala 2. miesto.

Cie¾om predmetu etická výchova, obèianska náuka je vychovaś zrelú osobnosś, 
ktorá má vlastnú identitu a hodnotovú orientáciu, v ktorej úcta k èloveku a prírode, 
spolupráca, prosociálne správanie a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. 

Žiaci s náboženským cítením si môžu svoju vieru prehlbovaś na hodinách ka-
tolíckeho alebo evanjelického náboženstva.     
 

Mgr. Ingrid Kristofová



67

Metodické združenie – 1. stupeò

Naša práca sa zameriava na dôslednú výchovu a vzdelávanie, presadzovanie 
vyuèovania moderného, efektívneho, tvorivého a humánneho.

Zakúpili sa dataprojektor a vizualizér, ktoré uèitelia ve¾mi radi využívajú na 
názornejšie vyuèovanie. Zmodernizovali sa uèebne, v ktorých boli vymenené 
drevené tabule. Nahradil ich špeciálny náter, na ktorý sa dá písaś a kresliś fixkami. Na 
stenu je možné premietaś uèivo z projektora, èím sa získala všestranne využite¾ná 
interaktívna plocha. 

Pestrá èinnosś pre deti sleduje roèné obdobia, ktoré možno vždy aktuálne vidieś 
aj na oknách celej školy, tiež výzdobe na chodbe a vstupe do školy.

Sviatky zimy - vianoèná ikebana, tradície viažuce sa s menom Lucia, zapojenie 
sa do mikulášskej zbierky hraèiek pre detské domovy, vianoèné poh¾adnice pre 
Uhlisko, stromèek pre zvieratká a samozrejme besiedky pre deti sú nielen malou 
slávnosśou pre ne, ale aj pre ich rodièov.

Sviatky jari - ve¾konoèná ikebana, vynášanie Moreny, tradièný fašiangový karneval, 
pochovávanie basy, úspešný zber papiera. 

Na jeseò - jesenná ikebana, úspešný zber papiera, púšśanie šarkanov, deò so 
zvieratkami, Halloween, výstavka tekvíc na Deò výživy spojená s ochutnávkou 
pripravených pokrmov.

Už nieko¾ko rokov približujeme žiakom život ich starých rodièov prostredníctvom 
výstavky Z truhlièky mojej babièky. Organizujeme výstavku výrobkov Moja aktovka, 
kde žiaci stváròujú predmet dennej spotreby. Tiež výstavku Naj... bábika a Naj... 
autíèko.

Chodím a jazdím bezpeène – besedy s èlenmi PZ a detské prenosné dopravné 
ihrisko zvýšili pre žiakov svoju atraktivitu a skvalitnili výuèbu dopravnej výchovy. 

Za úèelom zlepšenia èitate¾skej gramotnosti realizujeme Èitate¾ský maratón, 
èítanie štvrtákov v materských školách, èítame s Osmijankom, ïalej realizujeme 
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aj Noc s Andersenom, projekty Ocko, mami, èítajte si spolu s nami a Záložka do 
knihy spája slovenské školy. Všetky triedy pravidelne navštevujú podujatia Verejnej 
knižnice Mikuláša Kováèa. 

Zaèiatok školskej dochádzky je pre dieśa výrazným skokom, ktorý kladie mimo-
riadne nároky na jeho psychiku. Preto zápis do 1. roèníka už nieko¾ko rokov pripravu-
jeme tak, aby sa tento deò stal pre budúcich prváèikov slávnostný a nezabudnute¾ný. 
Tiež poskytujeme možnosś zúèastniś sa priamo vyuèovacieho procesu na Deò otvo-
rených dverí v prváckych triedach.

Pozývame hostí z rôznych oblastí spoloèenského života na besedy (zdravotná 
sestra, lesník, policajti, ochranári prírody).

Pravidelne si pripomíname význam dôležitých dní: Deò Zeme, Deò vody, Deò 
narcisov (spojený s finanènou zbierkou), Deò matiek, rodín, Deò školských knižníc, 
Deò detí, Deò školského mlieka, Svetový deò mlieka (spolupráca so školskou 
jedálòou) a iné.

Zve¾aïujeme okolie našej školy brigádami v spolupráci s RÚ. Organizujeme 
školu v prírode, ktorá deti vždy privedie do nádhernej slovenskej prírody, plavecké 
a korèuliarske kurzy v deśoch prebúdzajú športového ducha, rôzne exkurzie, výlety, 
výchovné koncerty, divadelné predstavenia, oslavy (koncoroèné besiedky, pose-
denie pre seniorov), na realizácii ktorých sa žiaci aktívne podie¾ajú.

Ve¾a príležitosti pre rozvíjanie vlastnej tvorivosti a talentu detí poskytujú 
mimoškolské vzdelávacie, športové a umelecké záujmové èinnosti.

Žiakov zapájame do rôznych súśaží, napr. literárnych, matematických, športových 
a výtvarných.

Literárne súśaže – Hviezdoslavov Kubín, ¼upèiansky èitárik...
Matematické súśaže – Pytagoriáda, Klokan, Maksík, Vševedko...
Športové súśaže –  Najrýchlejší šplhúò na tyèi, Detská športová olympiáda, 

Kinderiáda...
Výtvarné súśaže – Vesmír oèami detí ...

Najväèšie úspechy za posledných 5 rokov:

Radovan Galát  – majster SR v športovej gymnastike
Kristína Pýchová  – trojnásobná majsterka SR v športovej gymnastike

Žiakov, uèite¾ov a rodièov o udalostiach školy informuje školský èasopis Lúèik, 
ktorý umožòuje talentom prezentovaś svoje literárne a výtvarné práce. Vychádza 
trikrát roène na webovej stránke našej školy. Našu školu, žiakov a prácu propagu-
jeme aj v èasopisoch Vrabèek, Fifík a Radnièné noviny.

Máme dobrý pocit z výsledkov i úspechov našich žiakov. Myslím, že naše  me-
todické združenie sa nemusí hanbiś za to, èo pre deti robí. Ale stále musíme h¾adaś 
vnútorné rezervy a cesty.

Mgr. Janka Ïurèová
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Metodické združenie - školský klub detí

„Základným cie¾om výchovy je predovšetkým formovaś èloveka, 
ove¾a viac je však dynamicky ho viesś k tomu, aby sa 

formoval sám a aby sa stal èlovekom.“
Maritain

Pred 50-timi rokmi bola súèasśou školy školská družina, dnes školský klub detí, ktorý 
obsahovo nadväzuje na èinnosś školy a je nenahradite¾nou pomocou pre zamestnaných 
rodièov. 

V súèasnosti sa výchova  a vzdelávanie zabezpeèuje v ranných i popoludòajších ho-
dinách v siedmich výchovných oddeleniach pre 180 žiakov 1.- 4. roèníka realizáciou 
výchovného programu  s názvom Výchova, zdravie a šport všetkým. 

Naším poslaním je v èase mimo vyuèovania pomáhaś odstraòovaś a kompenzovaś 
zaśaženie detí z vyuèovania.  Prioritou je relaxácia a aktívny pohyb, ale aj rozvoj schop-
ností a zruèností,  osvojenie si vedomostí, návykov a získanie skúseností.  

Školský klub detí sa aktívne zapájal do všetkých projektov školy: Škola podporujúca 
zdravie, Infovek, Otvorená škola pre šport, podie¾al sa na aktivitách programu Ekolo-
gická stopa, Natura a úspešne pracuje v celoslovenskom projekte Strom života, kde 
spolupracujú  tri registrované kluby Recykláèik, Gaštanko a Klubkáèik.

Bohatou èinnosśou v jednotlivých oddeleniach, ale aj pravidelnými, i príležitostnými 
aktivitami formujeme charakter dieśaśa. Medzi najob¾úbenejšie za posledné roky patria 
filmové pondelky v kine, Mikulášske nádielky, návštevy múzea,  galérie, knižnice, výtvar-
né a vedomostné súśaže, celoklubové súśaže MISS a MISS-ák ŠKD, Superstar, atletický 
trojboj, Pochod priate¾stva, 100 jarných kilometrov, Futbalový turnaj o Putovnú sošku 
futbalistu, prijatie prvákov do klubu, popoludnia so slovenským skautingom, s kynológ-
mi, besedy s príslušníkmi dopravnej a mestskej  polície.    

Školský klub detí je v posledných desaśroèiach neoddelite¾nou súèasśou školy, 
úspešne  spolupracuje s vedením školy, uèite¾mi 1. a  2. stupòa, s rodièmi, Obèianskym 
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združením Uhlisko. Organizácia mnohých aktivít ŠKD si vyžaduje dlhoroènú spoluprácu 
aj s inštitúciami v meste. Pravidelne sme spolupracovali s kinom Cinemax, s Bábkovým 
divadlom na Rázcestí, s divadlom Cliperton, Babadlom z Prešova, s Verejnou knižnicou 
M. Kováèa, s KÚ Policajného zboru SR,  Mestskou políciou, so Štátnou ochranou prírody 
SR, NAPANT-om, Slovenskou agentúrou ŽP, Sokoliarmi sv. Bavona z Banskej Štiavnice, 
Múzeom SNP, PF UMB, MsÚ BB -odborom ŽP,  s MŠ na Starej Tehelni a MŠ 9. mája.

Školský klub detí ako súèasś modernej školy má možnosś využívaś bohatú materiálnu 
základòu so športovým i herným vybavením, èím sa zvyšuje úroveò nášho školského 
zariadenia.

 
Mgr. Viera Adamírová

koordinátorka ŠKD  a vedúca MZ ŠKD

Školská jedáleò

„Jesś, to je nevyhnutnosś, ale správne jesś, to je umenie.“

V školskej jedálni sa stravuje 600 stravníkov, z toho 220 žiakov I. stupòa, 130 
žiakov II. stupòa, 190 športovcov a 60 zamestnancov školy.  Obedy pripravujú tri 
kuchárky a štyri pracovníèky v prevádzke.

V našom zariadení sa snažíme dodržiavaś zdravú výživu, pretože naša škola sa 
medzi prvými prihlásila medzi Školy podporujúce zdravie. Ïalej sme sa zapojili do 
projektu Školský mlieèny program a do projektu Školské ovocie. Uvedené projekty 
sú podporované z fondov EÚ. 

Podávame jedlá, ktoré spåòajú odporúèané výživové dávky v súlade s najnovším 
odporúèaním pre optimálny výživový režim detí, obed tvorí 35 % z celkovej potreby 
výživy.



71

Pri zostavovaní jedálneho lístka postupujeme v zmysle platných metodic-
kých pokynov, riadime sa platnými materiálno-spotrebnými normami. Snažíme 
sa pripravovaś energeticky a výživovo vyváženú stravu, ktorú možno zabezpeèiś 
iba konzumovaním rozlièných potravín v primeranom množstve. V strave detí 
uprednostòujeme èerstvú zeleninu, ovocie a prihliadame na sezónnosś potravín. 
Kvalitná, èerstvá a správne technologicky spracovaná zelenina má vysokú biolo-
gickú hodnotu, ktorá vhodne vplýva na vyvíjajúci sa detský organizmus. V rámci 
piatich stravovacích dní jedálny lístok obsahuje dve hlavné jedlá z mäsa, jedno 
hlavné jedlo polomäsité, jedno laktovo-vegetariánske a jedno hlavné jedlo múène.

V rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 
sme stravné lístky nahradili magnetickými èipovými kartami. Kvalitu podávaných 
jedál ovplyvòuje aj technologické vybavenie kuchyne, takže sme do kuchyne za-
kúpili dve elektrické trojrúrové pece a aj elektrický stroj na umývanie riadu.

Pri výrobe pokrmov postupujeme tak, aby bola zabezpeèená ich zdravotná 
neškodnosś, zachovaná výživová a zmyslová hodnota a vylúèené nežiaduce vplyvy 
z technologického postupu prípravy.

Daniela Mazúchová
vedúca ŠJ 

Moja škola

Základná škola na ulici Ès. pionierov 8, teraz na ulici Golianova 8 sa stala poj-
mom banskobystrického školstva hneï od samotného otvorenia. Nadšenie peda-
gogických zamestnancov, ktorí prešli z Lazovnej a radosś žiakov z novej budovy sa 
prejavili v jej výraznom napredovaní v jednotlivých vývojových obdobiach. Rýchlo 
sa stala pojmom hlavne prostredníctvom športu nielen v meste, ale v celej bývalej 
ÈSSR.

Keï som v roku 1979 prišiel, ako mladý zaèínajúci uèite¾ do už rozbehnutej 
školy, bol som ve¾mi rád, že môžem pracovaś so športovo nadanými chlapcami. 
Spomienky na vtedajších žiakov sú krásne, lebo všetci sme pracovali pre spoloènú 
vec, ktorá prinášala ovocie v podobe vynikajúcich športovcov. Naši žiaci so zápalom 
súśažili s inými školami v rôznych športoch a mali sme vždy tie najvyššie ambície, 
a to víśazstvá. Vitríny plné pohárov sú svedectvom, že sa nám spoloèná práca darila 
a boli sme na našu školu patriène hrdí. Žiaci športových tried dosahovali výborné 
výsledky aj vo vedomostných súśažiach, èo svedèilo, že škola venovala a dodnes 
venuje ve¾kú pozornosś aj vzdelávaniu, ktoré bolo a je prioritou.

Škola vždy napredovala, k èomu prispievali všetci zamestnanci školy svojou 
obetavou prácou, bez ktorej by škola nedosiahla také výrazné výsledky. Každý 
riadite¾ školy h¾adal cesty na dvíhanie kvality školy tak, aby škola bola vždy pred 
ostatnými a bola modernou vzdelávacou inštitúciou.

Som rád, že v 50 roènej existencii školy som mohol byś jej súèasśou a prispievaś 
k jej rozvoju v rôznych pracovných pozíciách. Pretože poznám ve¾mi dobre školstvo 
v Banskej Bystrici, môžem smelo povedaś, že naša škola patrí medzi najlepšie školy 
v meste a vo viacerých ukazovate¾och je najlepšia.
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Škola za posledné roky prešla ve¾kými zmenami, ktoré vytvárajú kvalitné podmienky 
pre mladých športovcov, ale aj nešportovcov. Sme stále v procese modernizácie a som 
rád, že na èele tohto procesu stojí v súèasnosti môj bývalý žiak, terajší riadite¾ školy Pe-
ter Zlevský. Verím, že nasledujúce obdobie pod jeho vedením prinesie ïalšie výrazné 
zmeny, ktoré žiakom u¾ahèia vzdelávanie, uèenie bude  pre nich  zaujímavé a ich 
výsledky im budú predpovedaś dobrú budúcnosś.

O našej škole  by som vedel rozprávaś ve¾mi ve¾a, ale radšej nech o nej hovoria 
naši žiaci, rodièia a zamestnanci, ktorí najlepšie zhodnotia jej doterajšiu históriu. 

Ja prajem škole  do ïalšej päśdesiatky ve¾a tvorivých a inovatívnych impulzov, 
pedagogickým zamestnancom  ve¾a žiakov túžiacich po vzdelávaní a rodièov, ktorí 
im budú nápomocní pri napåòaní všetkých cie¾ov. Žiakom prajem, aby sa v škole 
cítili príjemne a škola sa im stala druhým domovom, kde sa budú vždy radi vracaś 
a budú maś na òu krásne spomienky.

Som hrdý na ZŠ Golianova 8, na „Moju školu“, ku ktorej sa budem vždy hrdo 
hlásiś.     

Mgr. Stanislav Kútik
bývalý riadite¾,

súèasný zástupca ridite¾a školy a uèite¾

Nové logo našej základnej školy

Pri príležitosti 50. výroèia založenia našej školy prebiehala v mesiaci október 
žiacka súśaž o nové logo školy. Súśažiaci museli pri tvorbe školského loga splniś isté 
kritériá: grafický návrh nakresliś na výkres formátu A4, prípadne vytlaèiś (spracovaś 
pomocou poèítaèa), do loga zahrnúś dve oblasti - ŠPORT A VZDELANIE ako aj 
názov školy a mesta. Ruèná kresliaca technika nebola vymedzená, odporúèané boli 
sýte farby. Termín odovzdania prác bol 24. október 2014.

Víśazom sa stal Adam Slobodník z IX. A. Práca bude ocenená na Akadémii pri 
príležitosti 50. výroèia založenia našej školy.
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