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Príhovor riaditeľa jubilujúcej školy 

Spomienky na školské roky patria v živote 

človeka k tým najmilším.   

Tento rok si pripomíname  okrúhle jubileum školy 

sídliacej na Námestí Kubínyiho. Presne pred 125 

rokmi privítala svojich prvých žiakov. Obdobie jej 

existencie je poznačené  zmysluplnou 

výchovnovzdelávacou prácou pedagógov. 

Vystriedalo sa v nej veľké množstvo školákov, 

učiteľov i ostatných zamestnancov.  

Za múrmi školy je ukrytých toľko životných príbehov a spomienok, že si to 

ani nedokážeme predstaviť. Detský smiech, veselý džavot v triedach i na 

školských chodbách, ... 

     Zub času značne nahlodal školské priestory, preto bolo priam 

nevyhnutné urobiť kompletnú rekonštrukciu budovy. Dnes sa už môžeme 

popýšiť dôstojným prostredím, v ktorom sa všetci cítime skutočne príjemne. 

Od otvorenia školy sa udialo niekoľko väčších či menších zmien. 

Vždy boli uskutočňované s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť  žiakov novým 

požiadavkám učiteľov, rodičov i spoločnosti. 

Teraz je tá správna chvíľa vyjadriť úctu a vďaku všetkým 

zamestnancom školy, všetkým tým, ktorým už ich vek dovoľuje odpočívať, a 

najmä tým, ktorí práve v súčasnej ťažkej dobe zastávajú každý deň svoje 

miesto pred katedrou, aby šírili múdrosť, aby prežívali radostné, ale i ťažké 

chvíle so svojimi žiakmi. 

Vďaka patrí rovnako zástupcom MÚ, rodičom a priateľom školy, 

ktorí nám pomáhali a pomáhajú, ktorí prispievajú k šíreniu dobrého mena 

školy, vytvárajú dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov našej 

školy.  Súčasných žiakov nech bohatá história i úspechy školy zaväzujú 

k tvorivej práci a úspešnej reprezentácii. 

     Rád by som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovil nádej, že 

naša jubilantka bude aj naďalej hrdo šíriť vzdelanie, bude vychovávať ďalšie 

a ďalšie generácie žiakov a bude svedkom formovania budúcich generácií 

našich potomkov.   

Mgr. Jaroslav Zachar 

                 riaditeľ školy 

Práce našich žiakov 

 

                  
        Výstava jesenných plodov 

   

 

 

    Biologická olympiáda – víťazná práca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marec – mesiac knihy 

 

 



Zo života MŠ 

             

 

     

 

     

 

   

 

   

  

 

 

Príhovor primátorky mesta Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá jubilantka! 

 

Človek je ako strom, ktorý má svoje korene, stále a silnejšie rastie, 

zazelená sa, kvitne a tiež prináša ovocie. Počas rastu sa však potrebuje 

formovať a získať živiny, na ktorých buduje svoj rast. Tieto základy mu 

prináša základná škola, ktorá ho pripravuje pre budúcnosť. 

Učiť poznávať krásu a zmysel života, to bolo aj tvojím cieľom. Máš 

už za sebou bohatú históriu a v meste Lučenec patríš medzi najstaršie školy. 

Už 125 rokov prostredníctvom obetavej práce tvojich pedagógov vychovávaš 

a vzdelávaš mladú generáciu ľudí a svojou činnosťou tak formuješ ich 

osobnosti a rozvíjaš ich talenty.    

 Počas rokov si sa zmenila a skrášlila. Tým, že si prešla 

rekonštrukciou a modernizáciou, môžu dnes tvoji žiaci získavať nové 

vedomosti a poznatky už aj vo vynovených učebniach, ktoré spĺňajú 

požiadavky dnešnej doby.   

K tvojmu krásnemu jubileu ti prajem, aby si aj počas ďalších rokov 

naďalej šírila vzdelávanie prostredníctvom empatických a tvorivých učiteľov 

a vychovávala ďalšiu generáciu usilovných a úspešných žiakov. 

Moja vďaka tiež patrí všetkým žiakom, pedagogickým 

a nepedagogickým pracovníkom tvojej školy, rodičom a všetkým tým, ktorí 

až po súčasnosť šírili tvoje dobré meno, prispeli k tvojmu rozvoju 

a zveľadeniu a tým tiež k dobrej prezentácii mesta Lučenec.  

 

PhDr. Alexandra Pivková 

primátorka mesta Lučenec 

Ukážky dravých 

vtákov 

Karneval  

  

v MŠ  

Slávnosť 

svetielok 



 

História školy 

Základná škola bola otvorená 10. septembra 1890 ako meštianska dievčenská 

škola so 4 triedami s vyučovacím jazykom maďarským. 

Od 12.októbra 1891 sa jej sídlom stala táto, vtedy ešte len 

jednoposchodová, budova na Kubínyiho námestí. Učebný plán pripomínal 

nižšie gymnázium – šitie, remeslá, obchod z tzv. kurzom ručných prác. 

V škole bola slávnostná sála s ôsmimi oknami, zborovňa, fyzikálny 

kabinet, telocvičňa s predizbou, sieň pre ručné práce, prírodopisný kabinet, 

zasklené chodby na prízemí a poschodí, riaditeľňa, riaditeľský byt. 

V roku 1911 mala škola 11 učiteľov a 4 vyučujúcich náboženstva, 

školu navštevovalo priemerne 132 chovaniek. 

Rok 1918 po vzniku ČSR vznikla štátna slovenská meštianska škola 

dievčenská s maďarskými pobočkami.  

Do meštianskej štátnej dievčenskej školy mohli byť prijaté žiačky po 

skončení elementárnej školy alebo po zložení prijímacích skúšok. 

 Po roku 1919 bola riaditeľkou školy Božena Ferenczová,  

od roku 1923 Dana Viestová – organizátorka Živeny, Matice slovenskej 

a slovenského divadelníctva v Lučenci. 

V roku 1936 bola realizovaná nadstavba 2. poschodia školskej 

budovy. 

Slovenské meštianske dievčenské triedy  boli zrušené v roku 1938. 

V roku 1945, po ukončení II. svetovej vojny, bolo na  školách 

v Lučenci započaté vyučovanie na všetkých stupňoch až po gymnázium         

so súhlasom veliteľstva Červenej armády.  

Dňa 21.04.1948 vyšiel zákon o predĺžení školskej dochádzky  na 9 

rokov. 

Stredná škola dievčenská uvádza vznik svojej školy v roku 1951.  

Druhý stupeň zjednocoval žiakov bývalých ľudových, meštianskych 

a stredných škôl vo veku od 11 do 15 rokov. 

V školskom roku 1960/1961 vzniká V. Základná deväťročná škola na 

námestí Klementa Gottwalda.  
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Škola sa zapojila do projektu Okná poznania dokorán. 

 

 

Športové úspechy 
 

Streľba zo vzduchovej zbrane – v kategórii mladších žiakov družstvo 

v zložení Kolompár Peter , Stieranka Marek, Belovec Michal  obsadilo 

v okresnom kole 1. miesto, v kategórii jednotlivcov  Peter Kolompár obsadil 

1.miesto 
Streľba zo vzduchovej zbrane – mladší žiaci 1. miesto v zložení Belovec M., 

Stieranka M. , Paúk S. 

Futbal Coca Cola Cup - 1.miesto – postup do okresného kola 

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok – 1. miesto 

Cezpoľný beh dievčatá – okresné kolo družstvo dievčat v zložení Tršová T., 

Jureková S. , Stojková K. 1. miesto 

– súťaž jednotlivcov Terézia Tršová – 1. miesto 

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – starší žiaci družstvo v zložení 

Imrovič M. ,  Stieranka M., Matúška M. 1. miesto 
– súťaž  jednotlivcov – mladší žiaci  Michal Belovec  

1. miesto 
Beh O pohár Domu Matice slovenskej  – Marek Gondáš 1. miesto 

Súťaž družstiev Gondáš M., Baláž S. , Kökény L. – 1. miesto 

Futbalový halový turnaj „O  pohár  Ekostavby“  – 1. miesto   

Majstrovstvá Slovenska ml. žiakov v basketbale Nestlé Cup – 2. miesto  

Futbal Coca Cola Cup - 1.miesto – postup do okresného kola 

Futbalový halový turnaj Fiľakovo – 1. miesto 

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej – 1. miesto 

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok  - 1. miesto  

 - krajské kolo v stolnom tenise  3. miesto 

Obvodné kolo v bedmintone žiačok –T. Tršová a L. Gálová 1. miesto  

a 4. miesto na regionálnom kole.  

Novohradské hry v atletike – celkové umiestnenie -  chlapci aj dievčatá 

obsadili v hodnotení družstiev 1.miesto  

Beh  o Pohár  Domu Matice slovenskej  mladší žiaci obsadili 1.miesto 

v mestskom behu , mladšie žiačky Terézia Tršová 1. miesto 

    

Viac o úspechoch našich žiakov sa dozviete na webových stránkach školy:  

 

https://zskubinyiho.edupage.org/ 

 

www.zskubinylc.edu.sk 

1997/1998 – škole bol udelený štatút športových tried so 

zameraním na futbal.  

 

 

Počas dvanásťročnej existencie futbalových tried na našej 

škole sme vychovali niekoľko reprezentantov SR vo futbale 

v mládežníckych kategóriách:  Gálik, Petrík, Štrbka, Karásek. Viacerí 

hráči sa uplatnili v prvoligových družstvách: Koristek, Karásek – MŠK 

Žilina, Gálik – Dukla Banská Bystrica. 

Pre potreby domáceho futbalového klubu LAFC Lučenec sme 

vychovali viacero hráčov: Husaník, Vilhan, Bajzík, Marcinek Ján, 

Marcinek Martin, Kovanič, Segeč, Tóth.  

 

 

 

 

 

 

NAJVÝRAZNEJŠIE ÚSPECHY V ŠPORTE 

 

Gabriel Kováč  - reprezentant SR v silovom trojboji a držiteľ 

svetového rekordu vo svojej kategórii 

 

Zsolt  Osaďan  - reprezentant SR v boxe 

 

Christopher Bartoň – dvojnásobný majster SR v boxe žiakov vo 

váhových katogóriách do 36 kg a do 40 kg 

 

Lukas Figa – trojnásobný majster SR v ľahkej atletike žiakov 

- držiteľ slovenského rekordu v behu na 300 m v kategórii 

žiakov 

- majster Európy v behu na 100 m a v štafete 4 x 100 m  
 

 

 

 

https://zskubinyiho.edupage.org/
http://www.zskubinylc.edu.sk/


 
 

 

Škola má od 1. 1. 2000 právnu subjektivitu a od r. 2003 funguje ako 

ZŠ s MŠ. 

 MŠ sídli na Ulici osloboditeľov č. 1. V súčasnosti ju navštevuje 90 

detí. Majú k dispozícii jedáleň, telocvičňu, ako aj areál s prírodnou plochou 

a priestorom na zábavné hry. Stará sa o ne osemčlenný pedagogický kolektív.  

 ZŠ (I., II. stupeň) sa nachádza v hlavnej budove na Námestí 

Kubínyiho č. 42/6. Navštevuje ju 285 žiakov, ktorí sú vedení 25 pedagógmi 

a 20 technicko–hospodárskymi pracovníkmi. K dispozícii majú školskú 

jedáleň, telocvičňu, basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým 

povrchom, dielne, skleník s malým školským pozemkom. Na škole majú žiaci 

k dispozícii 5 odborných učební, z toho dve učebne informatiky, učebňu 

fyziky a chémie, jazykovú učebňu a učebňu estetickej výchovy. Všetky 

učebne sú vybavené modernou informačnou a didaktickou technikou.  Žiaci 

môžu tiež navštevovať  našu multimediálnu knižnicu, ktorá bola slávnostne 

otvorená v r. 2007. 

 K exteriéru školy patrí športový areál na Čajkovského ulici, ktorý 

sme dostali do správy od MÚ Lučenec. V júni 2010 bol areál zrekonštruovaný 

a odovzdaný do užívania škole i verejnosti s novou tartanovou dráhou, 

umelým trávnikom na futbal. 

 Vďaka vypracovanému projektu bola v októbri 2010 úspešne 

zavŕšená aj rekonštrukcia budovy ZŠ. 

 

SÚČASNOSŤ 
 

Vzdelávacie aktivity a súťaže žiakov:  
 

Čo vieš o EÚ –chlapci /Gajdoš, Fuják, Erlich/  2.miesto 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo - Matej Gajdoš 1.miesto 

Sládkovičova Radvaň –krajské kolo – Matej Gajdoš 1.miesto 

Hviezdoslavov Kubín – Terézia Tršová 1. miesto regionálne kolo - účasť na 

krajskom kole  

Olympiáda zo SJL –okresné kolo Nikola  Lempochnerová 1. miesto - účasť 

na krajskom kole 

Matematická olympiáda – Michaela Kiššová 1. miesto 

Pytagoriáda okresné kolo Terézia Tršová  1.miesto  

Biologická olympiáda kategória D  –  Lucia Igazová 1. miesto 
Olympiáda z anglického jazyka okresné kolo - Denis Imre  1.miesto   

Olympiáda z geografie – Marek Lúč 2.miesto – postup na krajské kolo 


