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Slovo na úvod 
 

„Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. 
Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. 

Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ 
 

Jan Amos Komenský 
 

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

a krátka, alebo sa  bude kľukatiť na obzore ľudského života po celý 

čas jeho bytia. Základná škola však patrí k jednej z najdôležitejších 

vzdelávacích inštitúcií v živote každého človeka. Práve v nej sa z detí, 

malých žiakov, stávajú mladí ľudia, ktorí opúšťajú jej brány a kráčajú 

po ceste získavania vedomostí a formovania svojej osobnosti ďalej.  

Naša škola v tomto roku prežíva výnimočné chvíle. Veď už šesťdesiat 

rokov otvára svoju náruč mnohým žiakom a učiteľom, ktorí v nej 

spoločne prežívajú chvíle radostné i ťažké. 60 rokov dnes v našej 

spoločnosti ešte nie je dôchodkový vek, a preto ani škola v tomto 

veku nemôže byť stará. A to aj vďaka tomu, že každý rok svojimi 

ochrannými krídlami poskytuje miesto na vzdelávanie i ďalším de-

ťom, mladej generácii. 

Do ďalších rokov si želáme, aby sa v jej chodbách denno-denne 

stretávali nielen žiaci, ktorí ju pozitívne zviditeľňujú, pedagógovia 

a zamestnanci školy, ktorí tu zanechávajú časť svojich sŕdc, ale aj 

rodičia a ostatní priatelia, ktorí prispeli a prispievajú k rozvoju     

Základnej školy v Lovinobani. 

 



 

Príhovor riaditeľky školy 
 

Vážení  pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, vážení 

rodičia, milí žiaci a priatelia školy. 

Pri príležitosti 60. výročia začiatku vyučovania v novej budove    

Základnej školy v Lovinobani, ktoré sa začalo 1. septembra 1957, 

dostávate do rúk tento bulletin, ktorý vám svojím obsahom aspoň 

trochu priblíži 60-ročnú históriu tejto školy.   

Postupne počas krátkej doby  k pôvodnej budove školy pribudla 

telocvičňa, školská jedáleň s kuchyňou, budova školských dielní, 

skladov a približne o tridsať rokov ďalšia budova školy, ktorá aj 

v dnešnej dobe slúži pre vyučovanie žiakov  1. stupňa a pre potreby 

školského klubu detí. Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby 

bolo vydané 5. júla 1989. 

Učitelia a žiaci tej doby dotvorili školský areál o vinicu na ploche 30 

árov a sad ovocných stromov, ktoré si už však svoje odžili. Veľmi 

veľa práce na skrášľovaní  a budovaní školského areálu sa urobilo 

svojpomocne, učitelia, žiaci a rodičia, bol to jeden z pozitívnych 

charakterov danej doby. 

Vekom sa mení nielen človek, ale aj budovy tejto školy. 

Z uvedeného dôvodu sa počas rokov 2006 – 2011 uskutočnila kom-

pletná rekonštrukcia všetkých troch pavilónov školy ako aj vstupné-

ho schodišťa do hlavnej budovy.  

Areál školy dotvára zatiaľ ešte krásny lesopark, ktorý sa tiež musí 

postupne obnovovať, aby aj naďalej ostal oázou oddychu a zelene. 

Súčasťou areálu je aj multifunkčné ihrisko, bolo vybudované obcou 

na pôvodnom štadióne školy, z ktorého ostala len bežecká dráha. 

Jubileum je aj čas spomienok.  



 

Zaspomínate si na svojich kolegov či spolužiakov, vy rodičia sa zas 

potešíte z úspechov svojich detí a my učitelia sme zas hrdí na svojich 

žiakov, keď sa im darí alebo darilo nielen v tejto základnej škole, ale 

aj v ďalších rokoch života.   

Základná škola v Lovinobani za svoju 60-ročnú históriu poskytla 

vzdelanie niekoľkým generáciám obyvateľov obcí Lovinobaňa, Ude-

riná, Dobroč, Podrečany a Kotmanová.  

Po školskej reforme od  1. septembra 2008 poskytuje primárne 

a nižšie stredné vzdelanie. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje 

prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Vzdelanie pre 

každého“. Naším cieľom je snaha naplniť poslanie vízie školy:  

„Vzdelanie a výchova dostupná pre každé dieťa, ponúknuť dieťaťu 

šancu byť úspešným v živote.“ 

Mnohí absolventi tejto školy, po úspešnom absolvovaní strednej 

školy, pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu. Cieľ, získať vysokoškol-

ské vzdelanie, prevažuje hlavne od 90-tych rokov 20. storočia. Nejde 

len o určitú prestíž získať akademický titul, ale hlavne o nutnosť 

vzhľadom k uplatneniu sa na trhu práce doma alebo v zahraničí. 

Okrem vzdelávania je cieľom nás učiteľov aj formovať medzi žiakmi 

zodpovedajúce interpersonálne vzťahy založené na priateľstve, 

dôvere, pomoci, vzájomnom rešpektovaní, empatii.  

Tomuto napomáha aj  žiacka školská rada „žiacky parlament“ , ktorá 

je spojovníkom medzi vedením školy a žiakmi. Podnety žiakov po-

máhajú odhaľovať, niekedy aj včas, rôzne formy šikanovania medzi          

žiakmi alebo sú podnetom na zmenu vo vyučovaní, podnetom        

na rôzne zmeny v školskom poriadku školy atď.  Žiaci majú možnosť 

využiť svoje právo dieťaťa na informácie, právo na slobodu názoru a 

prejavu. Žiacku školskú radu vedie výchovný poradca školy spolu        

so školským psychológom, za vedenie školy je prítomná zástupkyňa 

školy. 



 

Niektorí žiaci sa radi vracajú do svojej prvej školy. O tom nás 28. 

júna 2016 presvedčili žiaci, ktorí sa stretli po 50-tich rokoch ako prví 

absolventi tejto školy. Triednou učiteľkou im bola pani Oľga Stančí-

ková. Tí, ktorí mohli prišli a všetci spolu spomínali na detské časy. 

60 rokov je v živote človeka vek,  ktorý pred pár rokmi, hlavne       

pre mužov, znamenal dôchodkový vek, zamestnanec odchádzal 

z pracovného procesu na dôchodok. Je to vek, keď človek má získa-

ných toľko skúseností, ktoré už len odovzdáva mladším generáciám.  

Dnes však už táto hranica neplatí, ostávajú len skúsenosti, s ktorými 

sa starší kolegovia radi podelia s mladšími, ak prejavia záujem. 

60 rokov vo veku budovy, inštitúcie, je dosť, ale nie veľa, a tak ako 

jej učitelia odovzdávajú svoje vedomosti aj v zrelom veku, tak aj táto 

60-ročná škola bude naďalej poskytovať vzdelávanie.  

Jubileum je príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľajú 

a podieľali  na výchovno-vzdelávacom  procese v tejto škole, preto 

veľké  poďakovanie patrí všetkým učiteľom, vychovávateľom, peda-

gogickým asistentom, školskému psychológovi, ale aj celému tech-

nickému personálu a personálu školskej jedálne, ktorí dotvárajú 

školu a zabezpečujú jej bezproblémový chod. 

Poďakovanie patrí zriaďovateľovi školy, ktorým je Obec Lovinobaňa 

na čele so starostom obce Ing. Marianom  Lenhardom a všetkým 

súčasným i bývalým poslancom, ktorí sa snažili o rozvoj školy. 

Poďakovanie patrí aj všetkým inštitúciám, ktoré dlhoročne spolu-

pracovali so školou v rôznych oblastiach.  Predovšetkým poraden-

ským zariadeniam v Lučenci, ktoré zabezpečujú psychologickú 

a špeciálno-pedagogickú starostlivosť o žiakov so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potrebami. 

 

 



 

Poďakovanie  patrí aj zodpovedajúcim zamestnancom  Okresného 

úradu, odboru školstva, Banská Bystrica za metodickú pomoc vede-

niu školy a ekonómke školy. 

A čo si zaželať do budúcnosti?  Zdravie, lásku, nádej.  

 

 Zdravie – najcennejší dar.   

 Lásku – deti ju potrebujú, učiteľ tiež, aby mohol svoje po-

volanie aj naďalej vykonávať ako poslanie.   

 Nádej – aby sa podmienky vyučovania neustále zlepšovali, 

aby sa žiaci stále chceli niečo nové učiť, aby učiteľské povo-

lanie získalo na atraktívnosti a prilákalo medzi nás učiteľov 

schopných, mladých ľudí.   

 

 

 

                RNDr. Katarína Golianová 

                riaditeľka ZŠ Lovinobaňa  

  

      



 

Milí moji priatelia! 
Stretávame sa dnes, pri príležitosti môjho významného jubilea, 

dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítala na oslave môjho 60. 

výročia. 

V spomienkach sa vraciam späť do školského roku 1957, kedy bol 

mojím prvým riaditeľom školy Juraj Caban. Ako to bolo dávno. 

Mnohí mladí rodičia a ich ratolesti očakávali, kedy vyrastiem 

a otvorím svoje náručie desiatkam, stovkám žiakov. Tých neustále 

pribúdalo a začali sa striedať generácie. Prví žiaci vyrástli, dospeli 

a ja, škola, som pritúlila ich deti. Mojimi chodbami sa ozýval detský 

smiech i veselý žiacky krik, bolo počuť múdre slová učiteľov, cítiť 

dotyky vedenia školy, ktorí stále zveľaďovali mňa aj moje okolie. 

Zažili sme toho spolu skutočne veľa. Rozdávali sme vysvedčenia, 

chodili na školské výlety, exkurzie, divadelné predstavenia, súťaže, 

výchovné koncerty.  

Už 60 rokov nepretržite poskytujem mojim žiakom vzdelanie, seba-

poznanie, sebarozvíjanie. Ponúkam im miesto, aby získali plnohod-

notné vedomosti a nadobudli potrebné zručnosti pre ďalšie štúdium 

i život. 

Dnes v školskom roku 2016/2017 sa hrdo týčim v mojej rodnej obci 

Lovinobaňa, ale iná, ako som bola na jej začiatku. Pôsobím ako mo-

derná inštitúcia poskytujúca vzdelanie a výchovu svojim žiakom 

v nových zrekonštruovaných priestoroch. Za svoje úspechy a dnešný 

vzhľad vo veľkej miere vďačím pani riaditeľke RNDr. Kataríne Golia-

novej, pánovi starostovi Ing. Marianovi Lenhardovi, Jánovi Fančimu 

a obecnému zastupiteľstvu v rôznom zložení od roku 2003 do roku 

2017. Ale nezabúdam ani na Vás, moji milí žiaci, rodičia, učitelia, 

ostatní zamestnanci školy. Bez Vás by som nebola tým, kým som 

dnes, a preto moje poďakovanie patrí aj Vám.  

      Vaša jubilantka 



 

 
 

 

  

1957 – 2017 



 

Niečo o škole 
 

Školstvo v Lovinobani začalo písať svoju históriu 1. septembra 1950.  

Škola v Lovinobani nebola len pre deti miestnych obyvateľov, ale 

bola spádovou školou pre deti z obcí Kotmanová, Dobroč, Uderiná 

a Podrečany, čo ostalo do dnešných dní. 

Základná škola v Lovinobani je súčasťou regiónu Novohrad. Prístup 

k nej je veľmi dobrý, keďže je na hlavnom cestnom či železničnom 

ťahu Zvolen – Kriváň – Lučenec. Z cesty 1. triedy ju hneď vidíme, 

lebo ako maják do diaľky sa týči vysoká vežička školy na trojpodlaž-

nej hlavnej budove školy. Vyučovanie v tejto budove sa prvýkrát 

začalo v školskom roku 1957/1958. 

Aká je Základná škola v Lovinobani na začiatku 21. storočia? 

Predstavuje sa ako plnoorganizovaná základná škola od 1.7.2002 

s právnou subjektivitou.  

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy. Škola svojim žiakom 

poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie. Okrem vzdelania 

vytvára táto inštitúcia podmienky aj pre výchovnú činnosť, ktorú 

kompetentní pedagogickí zamestnanci realizujú s deťmi cez výchov-

né programy v školskom klube detí, v centre voľného času zamera-

nom na volejbal a futbal.  

Medzi dlhodobé ciele školy, ktoré sa napĺňajú každodennou škol-

skou prácou, patrí okrem iného aj starostlivosť o deti nadané, ale aj 

o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti           

zo sociálne znevýhodneného prostredia.  



 

Na aké aktivity mimo vyučovania sa tešia naši žiaci? 

Žiaci 1. stupňa sa tešia na školu v prírode, plavecký výcvik, žiaci        

2. stupňa zas podľa možností rodičov na lyžiarsky výcvik, exkurzie, 

vianočnú besiedku a všetky deti školy na športové dni školy a Deň 

Zeme. 

Pri práci s deťmi sa už niekoľko rokov môžeme pochváliť úspechmi 

žiakov na prírodovedných olympiádach – z biológie, chémie, geogra-

fie, úspechmi v robotickej súťaži First Lego League (FLL)  s účasťou 

na medzinárodnom kole. Zo športových úspechov nás takmer pravi-

delne aspoň 1 družstvo volejbalistov reprezentuje na majstrov-

stvách SR.  

Služby školy dotvára činnosť školského psychológa, výchovného 

poradcu a pedagogického asistenta učiteľa. Poslaním školy je pri-

praviť našich absolventov pre úspešné ďalšie vzdelávanie a tým im 

dať šancu byť úspešní na trhu práce v budúcnosti. 

 

 



 

Počas  tých 60 rokov na našej škole učili 

a pôsobili:             

Riaditelia školy 

Juraj Caban od roku 1950 
Jozef Stančík od roku 1970 
Ján Sudár od roku 1973 
Ján Mázor od roku 1979 
Ján Riaz od roku 1985 
Ján Salaj od roku 1991 
Jarmila Šimanová od roku 1996 
Katarína Golianová od roku 2003 
 

 

 

 

 

 

 

Zástupcovia riaditeľa školy 

Pavel Fízeľ, Július Kolimár, Ľudovít Orság, Irena Orságová, Eva Róžo-

vá, Mária Sudárová, Jarmila Šimanová, Katarína Golianová, Ingrid 

Koporová (Brťková), Renáta Tóthová.  

Ján Salaj      Jarmila Šimanová      Juraj Caban Jozef Stančík 



 

Pedagogickí zamestnanci 
 

Abelovská Monika Fízeľ Pavel Kapcátová Michaela 
Aláčová Elena Flešková Radoslava Karlík Milan 
Aláčová Emília Frölowová Soňa Karlíková Miroslava 
Albertová Dana Fungáčová B. Kertészová Angela 
Bajčík Viliam Gáfriková Mária Kiapešová Eva 
Bakoš Juraj Galád Martin Kocúrová Renata 
Balážik Ján Galádová Elena Kočišová Mária 
Balážiková Jarmila Galádová Zuzana Kókaiová Jana 
Balog Ľubomír Gašparová Želmíra Kolimár Július 
Balogová Mária Gembická Eva Kolimárová Elena 
Bariaková Ivana Golianová Katarína Komár Pavel 
Bariová Mária Graňo Dušan Komárová Petra 
Belanová Eva Grilliová Dana Koporová Ingrid 
Belica Ondrej Haás Tibor Koporová Monika 
Belicová Elena Hano Pavel Kotman Dušan 
Belicová Mária Halajová Renata Koza Andrej 
Berkyová Adriana Hanuliaková Terézia Koščák František 
Bizík Slavomír Hatalová Elena Kristínová Zuzana 
Borešová Anna Hladká Mária Kršková Mária 
Brtáň Pavel pán Hrabisy Krutková Mária 
Boženíková Milica Hrivnák Jozef Kruťová Margita 
Budincová Mária Hurajová Marta Kubišová Zlatica 
Caban Juraj Chovanec Dušan Kúdeľová Soňa 
Cabanová Oľga Indro Miroslav Lásková Mária 
Čabanová Katarína Ivaničová Natália Lehotská Jana 
Dubnická Elena Jahodníková Zlata Lenhartová Mária 
Drugdová Lucia Jakubove Miriam Lichý Miloš 
Ďugová Darina Jancová Margita Líšková Andrea 
Ďurove Miroslava Jančo Ondrej Líšková Daniela 
Eštóková Alexandra Jančová Mária Líšková Mária 
Filčíková Božena pani Juríková Litviak Pavel 
Filčíková Veronika Jurko Marian Lukáč Marián 
Fiľová Marta Kadecká Marcela Malčeková Jarmila 



 

Marková Darina 
Marková Zlata 

Poliaková Oľga 
Pokorádiová Eva 

Šimanová Tatiana 
Šišáková Katarína 

Markotánová J. Ráczová Eva Šoltés Pavel 
Markotánová Paulína Rákošová Monika Špaurová Ľuba 
Martinská Jana Rástocká Drahomíra Šoltésová Eva 
Markovičová Zita Reháneková Hedviga Šramková Jana 
Mazúrová Mária Riaz Ján Štrbková Jana 
Mániková Dana Riazová Sidónia Šufliarska Natália 
Mázor Ján Rišianová Elena Tesař Jozef 
Mázorová Mária Ríz Igor Tóthová Renáta 
Miadok Ján Róža Pavel Tóthová Ľubica 
Mičianiková Mária Róžová Eva Turčanová Petra 
Mičuda Viktor Salaj Ján Uderianová Ľuba 
Mihalko Ján Salajová Magdaléna Urbančok Ivan 
Mihók Ján Sarvašová Tatiana Vančík Ernest 
Miklec Pavel Sedláček Ivan Vaňová Helena 
Murániová Mária Sluková Katarína Vargová Jarmila 
Murínová Dana Spodniaková Silvia Vicanová Oľga 
Nagyová Zuzana Stančík Jozef Vilčuková Anna 
Odzganová Anna Sudár Ján Vitovský Eugen 
Oravcová Ľudmila Sudár Ján Volentierová Emília 
Oravcová Mária Sudárová Božena Vranová Dana 
Orság Ľudovít Sudárová Mária Vranová Marta 
Orságová Irena Sujová Dana Zavčíková Silvia 
Peťková Alžbeta Šarkanová Irena Zdechovanová Ľ. 
Pivarčiová Blažena Šeliga Štefan  
Poliaková Kvetoslava Šimanová Jarmila  
   
   

Nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí sa počas uply-
nulých rokov starali alebo sa v súčasnosti starajú  
o prevádzku školy 
 
Zuzana Balážová, Ján Bobáľ, Katarína Bobáľová, pán Bugár, Elena 

Cabanová, Margita Cabanová, Anna Cigáneková, Drahomíra Cigáne-

ková, Viera Činčurová, Jana Faťarová, Zuzana Fortišová, Blažena 



 

Gabľasová, Mária Gálová, Katarína Gondášová, Oldřich Hájek, Imrich 

Halaj, Anna Hanoková, Dušan Hladký,  Peter Hladký, Viera Holubco-

vá, Ján Karas, Anna Karasová, Terézia Karlíková,  Elena Kiapešová, 

Irena Kováčová, Ivan Krňan, Erika Krňanová, Oľga Krňanová, Andrea 

Longauerová, Emília Ľalíková, Pavel Marko, Františka Mátejová, M. 

Matúchová, Rozália Matúšková, Anna Mazúrová, Emília Marunčia-

ková, Ján Mešo, Emília Mičudová, Renata Mihalková, Božena Ondri-

sová, Nadežda Oravcová, Dorota Róžová, Viktória Smädová, Marcela 

Sojčiaková, Ján Stančík, Pavel Stanka, pán Strunga, Ján Šiman, Jolana 

Šimanová, Magdaléna Štulajterová, Jana Šuhajová, Ján Šuľan, Marta 

Šuľanová, Zuzana Šuľanová, Ľubomír Šustek, Viera Šróbová, Darina 

Uhrinová, Michal Urbašík, Anna Vagingerová, Michal Vrba,  Elena 

Vrbová, Elena Zmeteková a ďalší, ktorých mená nie sú v kronike 

školy zachytené. 

Morálne ocenenie učiteľov – Malá medaila sv. Gorazda 

 
Podľa smernice Ministerstva školstva SR boli na návrh riaditeľky 

školy RNDr. Kataríny Golianovej, pri príležitosti svojho životného 

jubilea a za svoju celoživotnú prácu v školstve, ocenení ministrom 

školstva títo učitelia: 

2008 Mgr. Ondrej Belica 

2009 Mgr. Želmíra Gašparová 

2017 Mgr. Ján Balážik 

 



 

Čo sa udialo za posledných 10 rokov v našej 

škole? 
 

1. Rekonštrukcia budov 

Obec Lovinobaňa, zriaďovateľ ZŠ v Lovinobani, v zastúpení staros-

tom obce Jánom Fančim požiadala dňa 9.11.2004 o vydanie staveb-

ného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ“, 

ktoré bolo vydané dňa 15.12.2004. Týmto dôležitým krokom sa 

začal niekoľkoročný proces postupnej rekonštrukcie všetkých troch 

pavilónov školy.   

Ako prvý prišiel na rad pavilón  B (prvý stupeň). Z kapitálových vý-

davkov ministerstva školstva sa v roku 2006 rekonštruovala prvá 

strecha za viac ako 43 tisíc EUR.  Rekonštrukcia na tomto pavilóne 

pokračovala aj v roku 2009 – 2010, kedy sa budova zateplila 

a vymenili sa okná v hodnote 46 tisíc EUR. 

Vzhľadom k tomu, že bola nevyhnutná úprava v projektovej doku-

mentácii rekonštrukcie, dňa 14.2.2007 podal starosta obce            

Ing. M. Lenhard „Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokon-

čením“. Zmena stavebného povolenia sa týkala dátumu dokončenia 

stavby. 

Pavilón C –  školské dielne boli zrekonštruované v roku 2009 

z kapitálových prostriedkov ministerstva školstva v hodnote cez 37 

tisíc eur. Po rekonštrukcii sa vytvorila jedna PC učebňa a jedna 

učebňa pre výučbu predmetu Technika. 

Ako posledný prišiel na rad pavilón A, ktorého rekonštrukcia si vyža-

dovala najväčšie investície a bolo potrebné spolufinancovanie         

zo zdrojov Európskej únie, Ministerstva školstva, Obecného úradu 



 

Lovinobaňa a školského rozpočtu. V rámci rekonštrukcie pavilónu 

A bola v priebehu roku 2011 zmodernizovaná jedna PC učebňa, čo 

bola podmienka čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. 

8.12.2011 sa rekonštrukcia pavilónu A ukončila vydaním kolaudač-

ného rozhodnutia. Jej hodnota predstavuje sumu 513 164,45 EUR. 

Výsledkom niekoľkoročného procesu rekonštrukcií a vybavenia je 

technické zhodnotenie budov, moderné učebne, veľmi dobrý hygie-

nický štandard a zodpovedajúci energetický audit budov.  

Areál školy dopĺňajú športové priestory: 

–  antukové volejbalové ihrisko, 

– multifunkčné ihrisko, ktoré sa stalo súčasťou školského areálu 

vďaka starostovi obce Mariánovi Lenhardovi a poslancom obecného 

zastupiteľstva v danom období. Slúži aj deťom z materskej školy 

a všetkým, ktorí majú záujem športovať a dodržiavať prevádzkový 

poriadok ihriska.   

 

2. Modernizácia vyučovacieho procesu 

Väčšina modernizácie vybavenia učební, ale aj softvérového vyba-

venia bola možná preto, že sa škola pravidelne cez svojich učiteľov 

zapájala do rôznych vyhlasovaných projektov: 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho      

školstva 2014 – 2015 

V rámci projektu sa na škole zriadila tabletová učebňa fyziky 

a chémie s interaktívnym systémom. 

 



 

 Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie pre všeobec-

no-vzdelávacie predmety    

Škola získala interaktívnu techniku do jednej triedy – tzv. Digiškola a 

prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu. 

 Rozvojový projekt: „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie 

pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“  

V rámci projektu získala jedna špeciálna trieda interaktívnu techniku 

a vzdelávací materiál. 

 Rozvojový projekt: „Podpora výchovy a vzdelávania žia-

kov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných 

školách 2014“ 

V rámci projektu škola získala interaktívnu techniku,  žiaci štvrtého, 

šiesteho a siedmeho ročníka pracovné zošity na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti. 

 Rozvojový projekt: „Podpora výchovy a vzdelávania žia-

kov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných 

školách 2016“   

Cez projekt sa nám podarilo získať ročný prístup do programu ALF, 

ktorý môžu žiaci využívať nielen v škole, ale aj doma. Zároveň sme 

získali tanečné koberce a karaoke súpravu. 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách 

 Projekt NÚCEM zameraný na elektronické testovanie, E-testovanie. 

Škola získala licencie na využívanie elektronických testovacích mate-

riálov z rôznych predmetov. 

 Infovek   

Projekt zameraný na informatizáciu školy, škola získala internetové 

pripojenie, interaktívne systémy, WIFI pripojenie v budove školy. 



 

 Komparo  

Za účelom autoevalvácie sa škola zapája do projektu Komparo, cie-

ľom ktorého je testovanie vedomostí žiakov z predmetov MAT, SJL, 

prírodovedná oblasť, spoločenskovedná oblasť a všeobecné pred-

poklady k učeniu. 

 Letom stredovekom – projekt hradu Modrý Kameň  

Projekt bol zameraný na využitie internetu pri historickom bádaní 

a obohatil vedomosti našich žiakov so životom v stredoveku v rámci 

hier na hrade Modrý Kameň. 

 Nadačný fond Myšlienka 

V rámci programu sme získali stavebnice na robotické programova-

nie a naši mladí programátori pravidelne súťažia  v robotickej súťaži 

FLL. 

 Recyklohry 

Cieľom projektu je zaistiť recykláciu drobných starých elektrozaria-

dení a batérií v čo najvyššej miere. 

Ďalšie projekty do ktorých sa naša škola zapojila: 

 PEER programy 

Sú zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, formovanie 

správnych medziľudských vzťahov medzi žiakmi, kyberšikanu, 

ochranu pred AIDS, HIV a iné rovesnícke aktivity. Programy realizujú 

vybraní žiaci 7. – 9. ročníka, pravidelne sa zúčastňujú výcviku 

v CPPPaP Lučenec. 

 Projekt Tallis 

Medzinárodný projekt zameraný na hodnotenie pracovných pod-

mienok pedagogických zamestnancov škôl. 

 



 

 

 Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí 2014 

Projekt bol určený výchovným poradcom. Škola získala veľmi dobrý 

metodický materiál na danú problematiku. 

 Národný projekt  „Profesijný a karierový rast pedagogic-

kých zamestnancov“ 

Škola získala notebooky, do projektu sa zapájajú pedagogickí za-

mestnanci v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

 Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy 

Projekt pre učiteľov telesnej výchovy ponúka netradičné formy 

vyučovania tohto predmetu. 

 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii mar-

ginalizovaných rómskych komunít 2013 – 2015 

Prostredníctvom projektu získala škola interaktívne systémy, učeb-

né pomôcky, kancelárske potreby a materiál na záujmovú činnosť 

žiakov. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociál-

neho fondu. 

 Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ 

Projekt realizovaný v období rokov 2017 – 2019. Cieľom projektu je 

zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, 

zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci projektu boli 

vytvorené štyri nové pracovné miesta: pedagogický asistent, školský 

psychológ, sociálny pedagóg.  

 

 



 

3. Inšpekcia 

Od 12.1.2015 do 15.1.2015 prebehla na škole komplexná inšpekcia, 

ktorú vykonalo 9 inšpektorov zo Štátnej školskej inšpekcie. Predme-

tom školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň pedagogického ria-

denia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania ZŠ. Úroveň vzde-

lávacieho procesu sa sledovala na 50-tich vyučovacích hodinách     

vo všetkých triedach. Odbornosť vyučovania bola stanovená           

na 92,1%. V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykona-

nej v školskom roku 2005/2006 nastalo zlepšenie vo všetkých oblas-

tiach – riadenie školy a podmienky výchovy a vzdelávania sa zlepšili 

z dobrej na veľmi dobrú úroveň, realizácia výchovy a vzdelávania      

z priemernej na dobrú úroveň. V rámci inšpekcie bol kontrolovaný aj 

ŠKD. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD bola pozitívne hodnotená, 

nakoľko bola vytváraná pozitívna atmosféra, pričom činnosti smero-

vali k výchovnému pôsobeniu na osobnosť detí v súlade 

s výchovnými osnovami výchovného programu. Ďalšia kontrola      

zo strany Školskej inšpekcie dňa 13.10.2015 bola zameraná na mo-

nitorovanie a hodnotenie stavu i úrovne uplatňovania výchovy 

a vzdelávania k ľudským právam. Dňa 23.11.2016 bolo predmetom 

školskej inšpekcie zistiť stav zabezpečenia a realizácie celosloven-

ského testovania žiakov piateho ročníka ZŠ. V obidvoch prípadoch 

neboli uložené žiadne opatrenia, nakoľko neboli potrebné. Dňa 

9.2.2017 bola vykonaná tematická inšpekcia, predmetom ktorej 

bolo zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej 

gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Výsledky žiakov boli 

zodpovedajúce ich klasifikácii zo SJL. 

 

 

 



 

4. Vzdelávanie žiakov 

V roku 2008 sa začína školská reforma, ktorá dáva určitú voľnosť 

školám v jej vlastnom zameraní, profilácii, ktorá vychádza nielen       

z podmienok určených ministerstvom školstva, ale aj z vlastných 

podmienok školy. Voliteľné hodiny škola využíva podľa svojich ma-

teriálno-technických a priestorových podmienok, personálneho 

obsadenie školy, ale aj požiadaviek súčasnej doby, aby svojich ab-

solventov pripravila do života. Profilácia školy sa teda za tých desať 

rokov zamerala: 

– na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu a postupnú digitalizá-

ciu učiva, digitálnej gramotnosti žiakov, ale aj pedagógov, ktorí tých-

to žiakov učili a učia. Všetci za tých desať rokov prešli kontinuálnym 

vzdelávaním zameraným na digitálnu gramotnosť. Vzdelávací proces 

od roku 2008 ide podľa školského vzdelávacieho programu 

s názvom „Vzdelanie pre všetkých“, ktorý vychádza zo štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné 

vzdelávanie, 

– anglický jazyk sa žiaci učia od prvého ročníka, druhý cudzí jazyk je 

nemecký. Žiaci od šiesteho ročníka majú päť hodín cudzích jazykov 

v týždni, dôležitý je však nie počet hodín, ale snaha  učiť sa cudzí 

jazyk pravidelne, 

– prírodovedné predmety a environmentálnu výchovu, 

– športovú a telesnú výchovu, 

– vzdelávacie aktivity zamerané na osobnostný a sociálny rozvoj 

žiakov, na prevenciu proti vplyvu sociálno-patologických javov, 

– modernizáciu učebných pomôcok a digitálnych technológií, 



 

– modernizáciu vybavení odborných učební: fyziky a chémie, multi-

mediálnu učebňu s využitím tabletov, PC učebne, školskú knižnicu, 

školskú kuchynku, dielne. 

Keďže v školstve neustále prebiehajú zmeny rôzneho charakteru,  

od šk. roku 2015/2016 sa zavádza do platnosti inovovaný školský 

vzdelávací program. Vzdelávanie je výrazne diferencované vzhľa-

dom k potrebám žiakov, a tak okrem klasických tried ZŠ, máme aj 

špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Posledné tri 

roky aj špecializovanú triedu v 1. ročníku. 

Niektoré aktivity sa stávajú na našej škole už tradíciou, tak spome-

nieme aspoň niektoré z nich: 

Záškolák – vydávanie školského časopisu, ktorý sme prvýkrát pred-

stavili v roku 1999. S pribúdajúcimi rokmi menil  svoj vzhľad, ale 

stále informuje svojich čitateľov o dosiahnutých úspechoch žiakov 

školy na predmetových olympiádach, športových podujatiach, ak-

ciách školy.  

Plavecký výcvik – žiaci mali možnosť zdokonaliť sa v plávaní počas 

plaveckého výcviku, ktorý absolvovali na plavárňach v Rimavskej 

Sobote, Veľký Krtíš, KERKO Lučenec. 

Lyžiarsky výcvik – lyžovanie na svahoch Skalky v Kremnických vr-

choch, Čierneho Balogu, Šachtičiek, Čertovici, v Lome nad Rimavicou 

patrilo určite k nezabudnuteľným zážitkom. 

Školy v prírode – absolvovali žiaci prvého stupňa v prekrásnej príro-

de Liptovského Jána, Kokave nad Rimavicou, Starej Lesnej, Kráľovej 

pri Zvolene, Krpáčove pri Banskej Bystrici, Sitne. Tento rok sa zú-

častnia pobytu  v Šoporni. 



 

DDI – dopravnú výchovu absolvujú pravidelne žiaci prvého stupňa. 

Svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti si žiaci precvičujú 

na DDI – Autoškola Gonda Lučenec a DDI Detva. 

Imatrikulácia prvákov – oficiálne prijatie našich najmenších sa končí 

slávnostným sľubom prvákov a spomienkovými darčekmi na ich 

veľký deň. 

Týždeň boja proti drogám – sa realizuje netradičnými formami 

vyučovania a výchovy. Aktivity zamerané na rozvoj osobnosti žiaka 

sú sprostredkované pravidelne v rámci tohto projektu pracovníkmi 

CPPPaP, Políciou SR, OZ Biela pastelka, RÚVZ Lučenec. 

Celonárodné dobrovoľné zbierky – Deň narcisov, Biela pastelka, 

Hodina deťom sú zamerané na pomoc ľuďom v rôznych životných 

situáciách. 

Hallowen party – patrí medzi obľúbené akcie žiakov školy, ktorí sa 

radi zabavia v strašidelných maskách. Súčasťou tejto akcie je aj súťaž 

o najkrajšie vyrezanú tekvicu. 

6. decembra – nás pravidelne navštívi Mikuláš a rozdáva dobrým 

deťom sladkosti. Predtým však treba zarecitovať básničku alebo 

zaspievať pesničku, pretože sladkosti sú za odmenu. 

Pečenie medovníkov – pár dní pred Vianocami naše PEER aktivistky 

pečú medovníky v školskej kuchynke a všade šíria vôňu blížiacich sa 

vianočných sviatkov. 

Vianočná besiedka – patrí k záverečným podujatiam na konci ka-

lendárneho roka, kde nám žiaci predvedú svoje pekné vystúpenia, 

zaspievajú koledy a tí najmenší dostávajú vianočné balíčky. 



 

Športové dni školy – žiaci si môžu zmerať svoje sily v rôznych špor-

tových aktivitách. Nezabudnuteľný bol určite Olympijský deň školy, 

ktorý sme zakončili slávnostným odovzdaním symbolických  olym-

pijských medailí. 

Deň Zeme – ekoenvironmentálne aktivity pre žiakov sú spestre-

né návštevou Lesníckych dní vo Zvolene, besedami s pracovníkmi 

Lesy SR, CHKO Cerová vrchovina.  

Jazykovo-poznávacie zájazdy –  žiaci mali možnosť navštíviť Viedeň, 

Bratislavu, Londýn. Vo Viedni navštívili zámok Schönbrunn, Dóm sv. 

Štefana, Hofburg, Parlament a Radnicu. Súčasťou celodenného 

programu v Bratislave bol Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Bu-

dova SND, Dom u dobrého pastiera, Mirbachov palác, Primaciálny 

palác.  V priebehu desiatich rokov sa žiaci zúčastnili zájazdu do Lon-

dýna trikrát. Navštívili predovšetkým historické pamiatky: zámok 

Windsor, Tower Bridge, Parlament, Big Ben, Trafalgar Square, Na-

tional Gallery, Westminster Abbey a iné pamätihodnosti a atrakcie 

Londýna.  K programu zájazdu patrila aj návšteva Observatória-

Greenwitch, kadiaľ prechádza nultý poludník a podmorské akvá-

rium. Niektorí odvážni žiaci si vyskúšali aj Londýnske oko.  

MDD – každý rok si pripomíname tento krásny sviatok všetkých detí, 

ktorý sa im snažíme spríjemniť športovo-zábavným dopoludním 

a malým prekvapením. 

Slávnostná kultúrna akadémia – patrí k záverečným podujatiam 

školy. Počas nej sú ocenení úspešní žiaci školy v predmetových 

olympiádach a záujmových súťažiach. Akadémia je vhodnou príleži-

tosťou aj na ocenenie učiteľov – jubilantov (aj bývalých) a tých, ktorí 

dosiahli výnimočné výsledky so žiakmi pri reprezentácii školy. 

 



 

Prezentácia školy na verejnosti 
 

Už štrnásť rokov  udeľuje riaditeľka školy Cenu riaditeľky školy        

za výborný prospech a veľmi úspešnú reprezentáciu školy 

v predmetových olympiádach.  

Cena Najlepší športovec školy a Najlepšia športovkyňa školy sa 

neudeľuje každý rok, pretože nie vždy splnia žiaci  podmienky         

na udelenie tejto ceny. Cena je udelená za vynikajúce úspechy, 

ktoré dosiahli žiaci v športových súťažiach. 

Prehľad ocenených žiakov za posledných 10 rokov: 
Cena riaditeľky školy 

 

Najlepší športovec, športovkyňa školy 

2008 Tomáš Lalík 
2009 Dominik Tkáč 
2010 Dominik Tkáč 
2011 Martina Fekiačová 
2012 Martin Halaj 
2013 Katarína Belicová 
2014 Karin Gabľasová 
2015 Martin Halaj 
2016 Martin Sojčiak 
2017 Terézia Mičianiková 

2008 Tomáš Lalík, Simona Šróbová 
2009 Ľuboslav Kováčik 
2010 Oľga Vrbiniaková 
2012 Marek Majkút 
2014 Marek Majkút, Dominika Vrbiniaková 
2015 Martin Majkút 
  



 

Prehľad žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu 

na krajských a celoslovenských súťažiach za posledných 

desať rokov, v jednotlivých školských rokoch: 

Školský rok 2007/2008 

Lukáš Daniš, Tomáš Lalík, Simona Šróbová. 

Volejbal chlapci 4. miesto krajské kolo. 

 

Školský rok 2008/2009 

Martina Fekiačová, Andrea Kršková, Kristína Kubišová, Nina Mišove, 

Oľga Vrbiniaková. 

Volejbal chlapci 3. miesto krajské kolo. 

 

Školský rok 2009/2010 

Petra Babiaková, Matej Berky, Martina Fekiačová, Frederik Gubáni, 

Dominika Melišová, Marián Oravec, Dominik Tkáč. 

Volejbal chlapci 1. miesto krajské kolo, 4. miesto Majstrovstvá Slo-

venska. 

 

Školský rok 2010/2011 

Katarína Belicová, Peter Franík, Kristína Kuricová, Stanislava Malče-

ková, Rebecca Mochťáková, Marián Oravec. 

Najväčší úspech v tomto školskom roku dosiahla  Martina Fekiačová:  

1. miesto Olympiáda nemeckého jazyka  krajské  kolo, 7. miesto 

Olympiáda nemeckého jazyka celoštátne kolo. 

Robotická súťaž v programovaní FLL – 8. miesto krajské kolo. 

Volejbal mladšie žiačky 10. miesto Majstrovstvá Slovenska. 

 

Školský rok 2011/2012 

Petra Babiaková, Katarína Belicová, Martina Fekiačová, Peter Franík, 

Martin  Halaj, Monika Jamnická, Stanislava Malčeková, Marián Ora-

vec, Juraj Sekereš. 



 

Najväčší úspech v tomto školskom roku dosiahol Marek Majkút: 

1. miesto  beh na 1 000m  krajské kolo, 3. miesto Majstrovstvá SR,  

1. miesto cezpoľný beh krajské kolo, 4. miesto Majstrovstvá Sloven-

ska.  

Robotická súťaž v programovaní FLL – 5. miesto krajské kolo. 

Volejbal chlapci 1. miesto krajské kolo, 4. miesto Majstrovstvá Slo-

venska. 

Volejbal dievčatá 3. miesto krajské kolo. 

 

Školský rok 2012/2013 

Katarína Belicová, Petra Babiaková, Natália Ďalogová, Martina Fe-

kiačová, Dominika Fiľová, Martin Halaj, Janka Kováčiková, Kamil 

Mihalko, Rebecca Mochťáková, Michaela Popovičová, Martin Soj-

čiak. 

Robotická súťaž v programovaní FLL – 1. miesto krajské kolo, úspeš-

ná reprezentácia v medzinárodnom kole. 

Volejbal chlapci 3. miesto krajské kolo. 

Volejbal dievčatá 3. miesto krajské kolo. 

 

Školský rok 2013/2014 

Zuzana Albertiová, Zuzana Bellová, Natália Ďalogová, Karin Gabľaso-

vá, Martin Halaj, Roman Longauer, Lenka Karlíková, Martin Majkút, 

Rebecca Mochťáková, Andrea Šróbová, Kristína Vrbiniaková, Domi-

nika Vrbiniaková. Marta Majkútová – 1. miesto, II. veková kategória 

poézia v celoslovenskej súťaži vo vlastnej tvorbe „Škultétyho rečňo-

vanky“. 

Volejbal chlapci 1. miesto krajské kolo, 5. miesto Majstrovstvá Slo-

venska. 

 

 

 

 



 

Školský rok 2014/2015 

Denis Grexa, Adam Hraško, Martin Halaj, Janka Kováčiková, Roman 

Longauer, Martin Majkút, Kamil Mihalko, Patrik Oláh, Klaudia Olá-

hová, Martin Sojčiak, Natália Vrbiniaková. 

Robotická súťaž v programovaní FLL – 2. miesto krajské kolo. 

Volejbal chlapci 1. miesto regionálne majstrovstvá, 5. miesto Maj-

strovstvá kraja. 

Šestkový volejbal žiačky 3. miesto regionálne majstrovstvá. 

 

Školský rok 2015/2016 

Branislav Gúgľava, Klaudia Oláhová, Michaela Popovičová, Martin 

Sojčiak, Natália Vrbiniaková. 

Robotická súťaž v programovaní FLL – 2. miesto krajské kolo, úspeš-

ná reprezentácia v medzinárodnom kole. 

Najväčší úspech v tomto školskom roku dosiahol Martin Sojčiak: 

1. miesto Biologická olympiáda kat. C obvodné kolo, 1. miesto Deje-

pisná olympiáda obvodné kolo, 1. miesto Geografická olympiáda 

obvodné kolo, 1. miesto Chemická olympiáda obvodné kolo,            

1. miesto Geografická olympiáda krajské kolo, 12. miesto Geografic-

ká olympiáda celoštátne kolo, 4. miesto Dejepisná olympiáda kraj-

ské kolo, Chemická olympiáda krajské kolo úspešná reprezentácia. 

Volejbal mladší žiaci 1. miesto krajské kolo, úspešná reprezentácia 

na Majstrovstvách Slovenska. 

Volejbal starší žiaci 1. miesto krajské kolo, úspešná reprezentácia   

na Majstrovstvách Slovenska. 

 

Školský rok 2016/2017 

Branislav Gúgľava, Terézia Mičianiková, Kamil Mihalko Jakub Moch-

ťák. 

Volejbal starší žiaci 3. miesto regionálne kolo. 

V uvedenom prehľade žiakov nie sú spomenutí žiaci, ktorí našu 

školu úspešne reprezentovali aj na okresných a obvodných kolách 



 

súťaží, predmetových olympiádach. Zároveň sme neuvádzali ani 

druhy a typy jednotlivých súťaží. Všetky výsledky žiakov sú zachyte-

né na web stránke školy www.zslovinobana.edupage.sk, v časti 

školské dokumenty – správy. 

Žiaci sa počas uplynulých desiatich rokov úspešne zapájali aj            

do súťaží na celoslovenskej úrovni : 

Matematický Klokan, Klokanko, Maks, Maksík,  iBobor, EnvirOtázni-

ky, FyzikQ, Prečo som na svete rád/rada?, Vesmír očami detí, Zálož-

ka do knihy spája školy, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 

Slovensko?, Literárny Lučenec, Škultétyho rečňovanky, Európa          

v škole. 

  



 

Školská knižnica 
 

Bola zriadená na prízemí hlavnej budovy školy v školskom roku 

1991/1992. Od tohto obdobia je umožnené žiakom školy ako aj 

iným záujemcom vypožičiavať si rôzne tituly. Knižnica neslúži len    

na výpožičky kníh, ale stala sa z nej multimediálna učebňa, hlavne 

pre vyučovanie slovenského, nemeckého a anglického jazyka. Kniž-

nicu viedla vyučujúca Magdaléna Salajová a od roku 1999 vyučujúca 

Dana Mániková. Učiteľskú časť knižnice vedie Miroslava Ďurove.  

Knižnica je tiež dôstojným miestom pre usporiadanie besied a od-

borných školení, škola ju tiež využíva na spoločenské posedenie        

pre zamestnancov školy. 

 



 

Organizačná štruktúra 2016/2017 
 

Riaditeľ školy:  RNDr. Katarína Golianová 

Zástupca riad. školy:  PaedDr. Renáta Tóthová 

Výchovný poradca:  Mgr. Katarína Sluková 

Školský psychológ:  Mgr. Petra Turčanová 

I. stupeň ZŠ: I.A Mgr. Jaroslava Markotánová 

 I.B Mgr. Hedviga Reháneková 

 II.A Mgr. Miriam Jakubove 

 II.B PaedDr. Daniela Líšková 

 III.A Mgr. Renáta Kocúrová 

 IV.A Mgr. Hedviga Reháneková 

II. stupeň ZŠ: V.A Mgr. Jarmila Malčeková 

 VI.A Mgr. Renata Halajová 

 VI.B Mgr. Petra Turčanová 

 VII.A Ing. Miroslava Ďurove 

 VIII.A Mgr. Katarína Sluková 

 IX.A PaedDr. Dana Mániková 

Špeciálne triedy: 1.ŠT Mgr. Zuzana Kristínová 

 2.ŠT Mgr. Mária Bariová 

 3.ŠT Mgr. Katarína Šišáková 

Bez triednictva:  Mgr. Petra Komárová 

  Mgr. Ján Balážik 

  Mgr. Mária Mičianiková 

  PhDr. Silvia Spodniaková 

  Mgr. František Koščák 

  Mgr. Dana Murínová 

Školský klub detí: 1.odd. Zlatica Kubišová 

 2.odd. PhDr. Paulína Markotánová 

Asistent učiteľa:  Mgr. Lucia Drugdová (Barcajová) 

  Bc. Terézia Pechová (Hanuliaková) 



 

Ekonómka školy:  Ing. Marcela Sojčiaková 

Technický personál:  Ján Šiman 

  Erika Krňanová 

  Andrea Longauerová 

  Jolana Šimanová 

  Viera Šróbová 

  Ján Bobáľ 

  Juraj Sýkora 

Školská jedáleň:  Mgr. Renata Mihalková 

  Jana Šuhajová 

  Katarína Bobáľová 

  Terézia Karlíková 

 

Od 6.marca 2017 v rámci projektu „Škola otvorená všetkým“          

na našej škole pôsobí inkluzívny tím v tomto zložení:  

Inkluzívny tím: Školský psychológ Mgr. Jaroslav Rončák 
 Sociálny pedagóg Mgr. Eva Blažeková 
 Pedagogický asistent Mgr. Marcela Cerovská 
 Pedagogický asistent Ing.   Kvetoslava Poliaková 
 

 

Od 1.7.2002 je škola právny subjekt, roz-

počtová organizácia zriadená Obcou Lovi-

nobaňa. Má pridelený rozpočet, ktorý 

spravuje ekonómka školy. Prvou ekonóm-

kou školy bola Ing. Jana Faťarová.  

 

Od roku 2006 sa stala ekonómkou školy Ing. Marcela Sojčiaková. 



 

Rada školy 
 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, 

ktorý presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedago-

gických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje 

a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení zriadených ob-

cou z pohľadu školskej problematiky.  

Zloženie Rady školy pri Základnej škole Lovinobaňa na funkčné 

obdobie 2016 – 2020: 

Bc. Andrea Valachová – predseda RŠ 
Ing. Gabriela Jamnická 
Ing. Kvetoslava Poliaková 
Darina Mochťáková 
PaedDr. Daniela Líšková 
Mgr. Renata Halajová 
Mgr. Renata Mihalková 
PhDr. Pavel Mičianik, PhD. 
Ján Baláž 
Ján Uhrin 
Ivana Blahutová 
 

Od obdobia ako samosprávny orgán rada školy začala svoju činnosť, 

podnety a závery z rokovaní Rady školy pri ZŠ Lovinobaňa boli vždy 

v prospech rozvoja školy a tiež viedli k modernizácii technického 

vybavenia školskej jedálne. 

  



 

Centrum voľného času 
 

Od 1.9.2013 je pri ZŠ Lovinobaňa zriadené Centrum voľného času, 

ktoré pracuje podľa výchovného programu „Hry s loptou“. 

Žiakom sa venujú vyučujúci Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove 

a rodičia žiakov: Renata Popovičová, Pavol Gabľas, Jozef Čipčala. 

V rámci tohto školského zariadenia pracuje volejbalový a futbalový 

útvar. 

Volejbal je športom Lovinobane. V školskom roku 2007/2008 sa 

družstvo mladších žiakov prvýkrát pod vedením svojho učiteľa Jána 

Balážika zapojilo do celoslovenskej ligy Minivolley. Súťaž organizuje 

Slovenská volejbalová federácia, preto sa do nej aj naďalej pravidel-

ne zapájame. 

 



 

Školský klub detí 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi Výchovným progra-

mom „LIPKA“. Jednotlivé úlohy a akcie sú v spolupráci s deťmi roz-

pracované do týždenných plánov. Možnosť aktívneho podielu detí 

pri výbere obsahu, príprave činností a podujatí významne stimuluje 

ich záujem a aktivitu. 

Vyniká mimoriadnou starostlivosťou a materinským prístupom 

vychovávateliek ako aj bohatou zážitkovou činnosťou. 

Vynakladá veľké úsilie pri tvorbe rozmanitého programu rozvíjajú-

ceho nielen rôzne zručnosti a kreativitu detí, ale aj sociálne vedo-

mie, osobnostný a emocionálny rast. 

Prevádzka ŠKD od 11.15 hod. –  do 16.00 hod. 

 

 

  



 

  



 

Školská jedáleň 
 

» sme zapojení do projektu „Školské ovocie“, v rámci ktorého do-

stávajú žiaci k obedu jedenkrát týždenne jablkovú šťavu s rôznymi 

príchuťami a ovocie, 

» projekt „Školský mliečny program“ nám pomáha v podpore spot-

reby mlieka a mliečnych výrobkov pre naše deti, 

» sme držiteľmi niekoľkých certifikátov „Zdravá mliečna jedáleň, 

» zapájame sa do rôznych súťaží organizovaných dodávateľskými 

firmami, 

» pripravujeme špeciálne menu pri príležitosti MDD, Mikuláša, Via-

noc, Veľkej noci, 

» ponúkame zdravú, pestrú a chutnú stravu, ktorú oceňujú všetci 

stravníci. 

V spolupráci so starostom obce Ing. Marianom Lenhardom a pos-

lancami obecného zastupiteľstva sa naša školská jedáleň výrazne 

zmodernizovala. Pribudla do nej umývačka riadu, vzduchotechnika, 

varný kotol, kuchynský robot. 

 

  



 

Fotodokumentácia 

  

Londýn 2014 

Úspešní volejbalisti Olympijský deň 

Robotická súťaž FLL 2015 Robotická súťaž FLL  2012 



 

 

  

Akadémia školy 2015/2016 Slávik Slovenska 2016/2017 

Timravina studnička 2016/2017 Poznávame región – Fiľakovo 

Škola v prírode – Stará Lesná 2016 Škola v prírode – Kráľová 2015 

Deň Zeme 2017 Deň Zeme 2017 



 

 

  

Deň detí 2016 Športový deň školy 2016 

Plavecký výcvik 2017 Lyžiarsky výcvik 2016 

Pečenie medovníkov Červené stužky 

Inkluzívny tím  Technický personál 



 

Špeciálne triedy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolen – výlet Zvolen – výlet 

Banská Bystrica – výlet  Spievajže si, spievaj – 1.miesto 

Hallowen Futbal špeciálnych tried – 1.miesto  

Novohradská knižnica Novohradská knižnica 



 

Sponzori: 

EDEN KRUPINA 

GPM VOZ ZVOLEN 

INMEDIA ZVOLEN 

ROYAL GASTRO ZVOLEN 

OBEC LOVINOBAŇA 
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„Skloniť sa treba k práci, 

čo dáva ľuďom chlieb. 

Hlbšie sa však treba skloniť k matkám, 

čo dali život deťom. 

Ale najhlbšie k učiteľom, 

čo z bytosti vychovali človeka. 

Lebo je ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať, 

prinútiť ju proti prúdu tiecť, 

ako vychovať človeka 

so srdcom a dušou ľudskou.“ 

                              J. A. Komenský 
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