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Byť učiteľom, byť formujúcim činiteľom ľudského  

ducha je veľmi krásne a vznešené poslanie. 

Hľadať spôsob vyučovania znamená hľadať 

dobrých učiteľov, a tak aj vnútorná reforma závisí 

najmä od osobnosti učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V myšlienkach učiteľa národov J.A. Komenského  

nájdeme vyslovenie takých želaní, ktoré by mali byť našimi :  

„Aby sa každá škola stala „dielňou ľudskosti“, „cvičišťom 

práce“, výrobňou svetla“, aby to bola „škola hrou“, kde 

štúdium je späté s potešením.“ 

 

V duchu týchto myšlienok prešli bránami našej školy prví žiaci 1. septembra 

v roku 1990. V prvom školskom roku nastúpilo do školy 684 žiakov, 41 

pedagogických zamestnancov a 14 prevádzkových zamestnancov. 

Začiatky neboli ľahké, okrem povinnosti vzdelávať a vychovávať, bolo 

potrebné venovať sa dostavbe a skrášľovaniu areálu školy. Za 25 rokov sa škola 

zmenila na nepoznanie, rekonštrukcia jej pridala šarm a šmrnc. Vďaka ochote 

a zapáleniu všetkých zamestnancov ako aj rodičov žiakov našej školy sa podarilo 

vybudovať modernú, dynamicky fungujúcu inštitúciu, ktorá sa môže pochváliť 

viacerými peknými výsledkami našich žiakov, čím sa škola zaradila medzi najlepšie 

školy v rámci regiónu. To všetko hlavne vďaka našim učiteľom. Tí sú najväčším 

bohatstvom našej školy a najdôležitejšou hybnou silou a nie hmotné statky. Učitelia 

- ľudia so zmyslom pre zodpovednú tímovú prácu,  kvalitu a flexibilitu, ktorí sa počas 

25 rokov, a aj v súčasnosti, vyrovnávajú s novými úlohami a svojou prácou v plnom 

zmysle napĺňajú slová J.A.Komenského, citujem: 

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha 

slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ 

Vďaka takým učiteľom škola pripravila do života mnoho mladých ľudí, 

z ktorých sa mnohí stali lekári, inžinieri, právnici i astrofyzik, ale v prvom rade sa stali 

dobrými pracovitými ľuďmi.  

25 rokov nie je tak veľa, aby sme si nepamätali ľudí, ktorí tu zanechali kus 

svojho života, či už tých, ktorí tu prežili svoje detstvo, alebo mnoho učiteľov, 

kuchárok, upratovačiek a školníkov, ktorí tu pôsobili. Pri dnešnej príležitosti chcem 

poďakovať všetkým  pedagógom a zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj 

vzdelávania a výchovu detí, zveľaďovali školu a pracovali v jej prospech. Úprimné 

Vážení priatelia, milé kolegyne, kolegovia,  

vážení rodičia, milí žiaci 



poďakovanie patrí aj všetkým spolupracujúcim inštitúciám, či podnikateľom, ktorí sa 

podieľali na rozvoji školy.  

Moja vďaka patrí aj všetkým vedúcim a ostatným zamestnancom odborov 

školstva, či školskej správy, ktorí boli našej škole na pomoci a následne moje 

poďakovanie patrí aj  predstaviteľom mesta Rožňava a jeho zamestnancom, ktorí sa 

o nás starajú od prechodu školy na právnu subjektivitu. Slová vďaky patria aj 

všetkým rodičom, ktorí sa angažovali v práci pre rozkvet  školy, osobitne tým, ktorí 

pred 25 rokmi pomohli školu rozbehnúť. Bez ich pomoci a  podpory by sme sa 

nezaobišli. Tým všetkým patrí moja vďaka. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí 

pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami. Česť ich pamiatke! 

Zaželajme teda našej škole veľa ďalších úspešných rokov, tvorivých, 

zanietených pedagógov a ostatných zamestnancov, usilovných žiakov, chápajúcich 

a obetavých rodičov, vzájomné pochopenie a dobrú spoluprácu so zriaďovateľom 

a všetkým pevné zdravie, veľa lásky, vzájomného pochopenia a životného 

optimizmu. 

RNDr. Ján Džubák 

     riaditeľ školy 

 

 

 



 
Základná škola akad. J. Hronca v Rožňave je plnoorganizovaná škola s vyučovacím 

jazykom slovenským a poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka. 
 
Svoju históriu začala písať 1. septembra 1990. Od prvého momentu  nám bolo jasné, 

že naším hlavným cieľom bude čo najlepšie pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium a život.  

Škola sa nachádza na Sídlisku juh a patrí medzi najväčšie v okrese. Ide o budovu 
moderného typu s  23 klasickými triedami a 12 odbornými učebňami. Triedy 1. stupňa sú 
veľkoryso členené na hlavnú a oddychovú časť. Súčasťou školy sú  dve telocvične, z toho 
jedna gymnastická, posilňovňa, športový areál s atletickou dráhou a workautové ihrisko. 

 
Ďalšími súčasťami školy sú školská jedáleň a školský klub detí. Máme vybudované 

bezbariérové vstupy, hygienické zariadenie  pre potreby žiakov so zdravotným postihnutím 
/vozičkári/. Pre týchto žiakov sme zabezpečili špeciálne pracovné stoly, v rámci 
rekonštrukcie školy výťah. Budova školy prešla kompletnou rekonštrukciou -  sedlová 
strecha, výmena okien, zateplenie budovy, vymaľovanie exteriéru a interiéru školy, výťah 
pre telesne postihnutých žiakov, nová dlažba vstupného areálu, zabezpečovací systém s 13 
kamerami. 

Základná škola akademika Jura Hronca 



Škola na základe ponúk a požiadaviek učiteľov pravidelne obnovuje a dopĺňa učebné 
pomôcky pre jednotlivé predmety, 
vrátane pre žiakov so špeciálno-
výchovnými vzdelávacími potrebami. I 
vďaka projektom a efektívnemu 
hospodáreniu je škola výborne 
vybavená IKT. V celej budove je WIFI 
pripojenie na internet. Každý učiteľ má 
k dispozícií notebook, rovnako aj 
jednotlivé triedy na bežnú výučbu. 
Postupne rekonštruujeme sociálne 
zariadenia. V budúcnosti plánujeme 
zmodernizovať školskú jedáleň, zakúpiť 
moderné školské lavice a nový nábytok.  

 
Náš pedagogický kolektív patrí medzi silné stránky školy. O vysokej kvalite a 

erudovanosti našich učiteľov svedčí aj fakt, že piati z nich sú vedúcimi okresných 
metodických orgánov MZ a PK. Výchovno - vzdelávací proces zabezpečuje každoročne 
okolo 50 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, z toho 5 asistentov učiteľa, 7 
vychovávateliek. Všetci učitelia absolvovali ďalšie vzdelávanie v oblasti IKT, 1. a 2. 
kvalifikačná skúška je samozrejmosťou. Učitelia sa podľa záujmu a ponúk ďalej vzdelávajú, 
zapájajú sa do rôznych súťaží a sú úspešní aj v celoslovenskom meradle. Podľa záujmu a 
potrieb školy pripravujeme aj ďalšie vzdelávanie pre našich učiteľov. V škole pôsobí jeden 
špeciálny pedagóg, koordinátor environmentálnej výchovy, prevencie sociálno – 
patologických javov, výchovná poradkyňa a koordinátori školských a výchovných 
programov.  

Naši žiaci vďaka výbornej materiálno-technickej vybavenosti, vďaka vynikajúcim 
pedagógom, ich snahy a úsilia dosahujú v rôznych súťažiach a olympiádach výborné 
výsledky. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré dosiahli v okresných, krajských, či 
celoslovenských súťažiach. Vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach 



dlhodobo patrí našej škole medzi základnými školami a 8RG 
titul „Škola roka“ v okrese Rožňava. Svedčí to o pozitívnej klíme 
školy, schopnostiach a vedomostiach našich žiakov ako aj 
obetavosti našich učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravili vo 
svojom voľnom čase. V minulosti sme sa v rámci Slovenska 
umiestnili na 3. mieste v preverovaní vedomostí z matematiky a 
prírodovedných predmetov v projekte TIMMS.  

 
V celoslovenskom testovaní vedomostí deviatakov z 

matematiky a slovenského jazyka a literatúry  sme spomedzi 
škôl nášho okresu pravidelne najlepší, v minulom školskom 
roku sme ako jediná základná škola v okrese nad 

celoslovenským priemerom. Podľa agentúry Ineko sme v roku 2015 podľa celkových 
výsledkov školy obstáli v kraji na 13. mieste  a v celoslovenskom meradle na 69. mieste 
spomedzi 2 220 hodnotených základných škôl.  Prvenstvo v okrese nám podľa tejto 
agentúry patrí už tretí rok. 

 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie,  kladieme dôraz na 

upravené a estetické prostredie tried, chodieb a všetkých spoločných priestorov. Snažíme 
sa o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a 
rodičovskou verejnosťou.  
 Hlavným zámerom školy je v rámci humanizácie vyučovacieho procesu aj naďalej 
pokračovať v aplikácii ITV na primárnom stupni. Tento program je zameraný na to, aby 
každý žiak zažil úspech, aby sa 
u žiaka rovnocenne rozvíjali 
okrem kognitívnej oblasti aj 
oblasť psychomotorická,  
afektívna a emocionálna.  
 

Ďalším zámerom je 
pokračovať vo vyučovaní 
cudzích jazykov od 1. ročníka a 
tretím zámerom je dosiahnuť, 
aby každý náš absolvent 
zvládol základy počítačovej 
gramotnosti a prácu s 
internetom. Tieto zámery je 
možné dosiahnuť spoluprácou 
všetkých pedagógov, ich tvorivým prístupom, neustálym vzdelávaním, správnym prístupom 
k žiakom a ich rodičom, pozitívnym myslením, individuálnym prístupom ku každému 
žiakovi, schopnosťou riešiť problémy, hľadať neustále aktivizujúce a motivačné formy a 
metódy práce.     

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDENIE ŠKOLY 

RNDr. Ján Džubák – riaditeľ školy 

Mgr. Adriena Koreňová – zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Ildikó Strinková – zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Gabriela Kolaříková – výchovná poradkyňa 

Mgr. Beata Kolárová – špeciálny pedagóg 

Eva Bistrická – vedúca vychovávateľka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pedagogickí zamestnanci na materskej 
dovolenke 
Mgr. Andrea Blatníková 
Mgr. Lívia Donovalová 
Mgr. Martina Kardošová 
 
Prevádzkoví zamestnanci školy 
Jarmila Kyselová 
Ing. Aneta Hudáková 
Valéria Beneová 
Ladislav Gášpár 
Barbora Gáborová 
Simona Dunková 
Denisa Pardonová 
Eva Tóthová 
Margita Ujháziová 
Katarína Vysoká 
 
Školská jedáleň 
Irena Repaszká 
Silvia Kovácsová 
Erika Kováčová 
Eva Lacová 
Henrieta Návojová 
Erika Petüšová 
Anna Takáčová 
 

 
Pedagogickí zamestnanci 
Mgr. Martina Barnová 
Eva Bistrická 
Mgr. Zoltán Breuer 
Mgr. Cecília Dorčáková 
Mgr. Miroslav Droždiak 
PaedDr.  Jaroslava Ďurajová 
Mgr. Tatiana Ďuríčeková 
Mgr. Stanislav Ďurský 
RNDr. Matilda Džubáková 
Monika Erdélyiová 
Mgr. Bibiana Fabianová 
Mgr. Martin Filo 
Bc. Marcela Gajdošová 
Mgr. Alena Grešková 
Mgr. Henrieta Horváthová 
Darina Ivaničová 
Mgr. Eva Kardošová 
Ing. Zuzana Kelemenová 
Mgr. Mariana Kesziová 
Mgr. Gabriela Kolaříková 
Mgr. Beata Kolárová 
Mgr. Stanislav Kocúr 
Mgr. Marianna Končeková 
Mgr. Eleonóra Koósová 
Jarmila Korfantová 
Jarmila Kováčová 
Mgr. Anna Kronová 
Mgr. Gabriela Letanovská 
PaedDr. Zuzana Liptáčiková 
Mgr. Nikoleta Marčoková 
Mgr. Peter Máté 
Mgr.Iveta Molnárová 
Ing. Jana Nováková 
ThDr. Jerguš Olejár, PhD 
Mgr. Darina Puškášová 
PaedDr.  Janka Regrutová 
Mgr. Iveta Samseliová 
Mgr. Henrieta Smetanková 
Mgr. Lucia Šimková 
PhDr. Zuzana Ujházyová 
 
 
 

 
 PaedDr. Marta Vereščáková 
 RNDr. Anna Vlčáková 
 Mgr. Adriana Zákutná 

Súčasní zamestnanci školy 



 

1. Školiace centrum Infoveku 

V rámci tohto projektu naši učitelia preškolili na IKT asi 200 učiteľov z Rožňavy a okolia. 

2. Digitálni štúrovci 

Internet – prostriedok na zlepšenie kvality života 

Poskytli sme základy počítačovej gramotnosti ženám na materskej dovolenke, 

nezamestnaným ženám, matkám našich žiakov a seniorom. 

3. Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu 

Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom moderných IK technológií. 

4. Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej 

Európe 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov v anglickom jazyku spojený s 

inováciou metód a didaktických prostriedkov. 

5. Microsoft  IT  Académia 

Škola poskytuje komplexnú podporu pri výučbe IKT. 

6. Microsoft School 3 

Projekt je zameraný na prístup k licenciám Mickrosoftu za minimálne ceny. 

7. Infovek 

Hlavným cieľom bolo vybudovať učebne informatiky a poskytnutie moderných edukačných 

programov školám. 

8. Rekonštrukcia budovy školy 

Zateplenie budovy, výmena okien, zošikmenie strechy, vybudovanie odbornej učebne 

anglického jazyka a  výťahu pre telesne postihnutých žiakov. 

9. Škola priateľská deťom 

Rôznymi aktivitami na mnohých predmetoch upevňujeme povedomie žiakov o ľudských 

právach a právach dieťaťa. 

10. Škola podporujúca zdravie 

Prostredníctvom rôznych aktivít sa snažíme dosiahnuť, aby si žiaci osvojili zásady zdravého 

životného štýlu a dokázali podľa nich žiť. 

11. Otvorená škola 

Škola vytvára pre žiakov a ich rodičov vhodné podmienky na hodnotné trávenie voľného 

času. 

12. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Národný projekt zameraný na tvorbu informačného systému regionálneho školstva, ktorý 

zabezpečí elektronickú podporu procesov zameraných na tvorbu ŠkVP, na elektronickú 

podporu vyučovania a na jeho prípravu. 

Projekty a aktivity školy 



13. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ 

Poskytnúť žiakom pomoc pri získavaní informácií o SŠ , ich odboroch a zameraniach. 

14. Zelená škola 

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú zapojení do aktivít zameraných na ochranu a tvorbu 

životného prostredia. 

15. Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy 

Poskytujeme žiakom v rámci vyučovania možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oblasti 

futbalu a basketbalu. 

16. Triedy pre žiakov s intelektovým nadaním 

Poskytujeme intelektovo nadaným žiakom na všetkých vyučovacích hodinách rozšírené 

učivo, rozvoj ich talentu a nadania. 

17. V4 

V roku 2014 sme „zdedili“  družobné partnerstvo, ktoré nadviazala v súčasnosti už zrušená 

Základná škola na Ulici zeleného stromu v Rožňave. Ide o partnerstvo V4, ktoré je 

zamerané na  rozvíjanie kultúrnych vzťahov, podporuje spoluprácu a výmenu informácií a 

skúseností v jednotlivých oblastiach školstva, kultúry prostredníctvom spoločných akcií a 

podujatí, ktoré sú zamerané na športové zápolenia žiakov základných škôl podľa všeobecne 

platných predpisov a najmä na základe hry fair play. Ide o partnerské školy v Maďarsku – ZŠ 

na Váci ulici – V. obvod, Budapešť, v Poľsku - ZŠ Janusza Korczaka, Czieszin a v Česku – ZŠ 

Pod Zvonek, Český Těšín. Tento projekt nie je časovo obmedzený. 

18. Socrates 2005-2008 

 Comenius 2010-2012 

 Comenius 2013-2015 

 Cieľom zahraničných školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo 

vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty 

umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých 

témach spoločného záujmu. Zapojenie 

sa do partnerstva umožňuje žiakom a 

učiteľom precvičiť si cudzí jazyk, zvýšiť 

motiváciu k štúdiu jazyka, spoznávať 

kultúru, život a školský systém 

zapojených krajín. Prostredníctvom 

týchto projektov reprezentujeme naše 

mesto, región a dávame na známosť 

európskym krajinám, že Slovensko je 

krajinou, ktorá sa má čím pochváliť, 

a to nielen prírodnými, historickými 

pamätihodnosťami, modernými mestami ale aj obrovským ľudským potenciálom – 

múdrymi, šikovnými, pohostinnými a priateľskými ľuďmi.  



 

Základná škola. Tak ako do každého domčeka ale  aj  mrakodrapu je nutné položiť 

základný kameň, tak takým základným kameňom v živote každého človeka je základná 

škola.  Človek by si povedal, že škola ako škola. S odstupom času pri spomienkach na tie 

moje vzdelávacie inštitúcie zisťujem, že to nie je celkom pravda.  

 
Mala som šťastie a absolvovala som základnú školu 

na Sídlisku juh. Bola to nová škola, moderná ale čo je 
najdôležitejšie, stretli sa tam pedagógovia, ktorí boli 
a určite aj sú vysoko kvalifikovaní, kreatívni na jednej 
strane a na strane druhej ľudskí, príjemní a ústretoví. Toto 
všetko nás vtedy dokázalo mnohých neskutočne motivovať 
a ešte na základnej škole si stavať veľké ciele. 

 
 A dnes môžem povedať, že aj vďaka týmto 

vynikajúcim učiteľom a prvotriedneho základného vzdelania, ktoré som na tejto základnej 
škole dostala, sa mi splnili moje sny a ambície. 

 
Po skončení rožňavského gymnázia som absolvovala Prvú lekársku fakultu na 

Karlovej univerzite v Prahe. V štúdiách som pokračovala na Lekárskej fakulte na Univerzite 
v Oxforde vo Veľkej Británii, kde som ukončila postgraduálne štúdium. Od roku 2013 
pracujem na oddelení Klinickej farmakológie v Londýne a prednášam farmakológiu na  St. 
Mary’s University v Londýne a som členkou Fakulty farmaceutickej medicíny. V roku 2014 
som začala pôsobiť vo funkcii hlavného lekárskeho poradcu  a vedúceho lekára 
zodpovedného za celoživotné vzdelávanie lekárov. Vo voľnom čase pracujem ako 
anesteziológ so zameraním na epidurálnu a spinálnu anesteziológiu. 

 
Škole, jej zamestnancom, žiakom prajem veľa úspechov, zdravia a spokojnosti. 
 

 
S pozdravom 

  
 
 Denisa Wilkes, rodená Domiková 

                                                                             bývalá žiačka ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave

Ako si spomíname ... 

 



Ľudská pamäť je výnimočný dar, dar ktorý nám umožňuje pozrieť sa späť a zároveň 

nás posúva dopredu. Aj ja si rád zaspomínam pri príležitosti 25.výročia existencie mojej 

základnej školy. Patrím k tej generácii, ktorá stála pri kolíske novootvorenej ZŠ na Sídlisku 

juh. Mal som 9 rokov, keď som začal chodiť do moderne 

vybavenej školy neďaleko môjho bydliska. Už som mohol chodiť 

do školy aj pešo a za niekoľko minút som tam bol. Prvá 

obrovská výhoda pre malého žiačika. Druhou veľkou výhodou 

bol kolektív triedy, chlapci, ktorí mali rovnaké záujmy a záľuby 

ako ja, a k tomu ešte učitelia, ktorí boli prísni, ale výborní 

odborníci v predmetoch, ktoré vyučovali. 

Naši učitelia nás neustálym usmerňovaním motivovali 

k lepším výsledkom. Boli sme žiaci, ktorí vynikali veľkou 

aktivitou vo všetkých oblastiach. Čo sa týkalo našej budúcnosti,  

mali sme vysoké ambície. Spomínať je pre mňa návrat k najkrajšiemu detskému 

a študentskému obdobiu. Dá sa povedať, že školu sme brali väčšinou vážne, ale dokázali 

sme sa aj pozabávať. S odstupom času môžem povedať, že sme boli celkom úspešná trieda, 

boli sme dobrí kamaráti, veľmi dobre sme spolu vychádzali a stále dobre vychádzame. 

Mnohí pracujeme tu v Rožňave.  

Dnes viem,  že roky prežité v škole sa stali základom pre môj budúci rozvoj, pomohli 

mi sformovať si názor na viaceré otázky života. Pri stretnutiach s bývalými učiteľmi 

a spolužiakmi, či priateľmi z iných ročníkov sa mi toto obdobie javí ako krátky okamih, ktorý 

sa prevalil mojím životom a je už za mnou, ale stále sú tu ľudia, ktorí vo mne oživujú tieto 

nádherné spomienky a približujú mi nespočetné okamihy dennodenných radostí i starostí, 

ktoré sme v škole prežívali. V ich kruhu vo mne škola kresala dnes uznávané hodnoty, v ich 

kruhu som poznával, aký život skutočne je a čo prináša. 

Naša škola vyprevadila do života stovky absolventov a boli medzi nimi aj takí, ktorí 

preslávili túto základnú školu, dokonca  naše mesto vo vede, v umení, športe alebo inak. 

Väčšina bývalých absolventov, aj keď nie sú slávni, dosiahli svoje osobné úspechy, 

vyštudovali vysoké školy, uplatnili sa v profesionálnom živote, stali sa z nich dobrí odborníci 

a svojím spôsobom sú populárni v najbližšom okolí. 

Ja som po skončení ZŠ študoval na Gymnáziu P.J. Šafárika v Rožňave a potom na 

Lekárskej fakulte v Martine. Nastúpil som pracovať do nemocnice v Rožňave, urobil som si 

atestáciu z vnútorného lekárstva a kardiológie. V súčasnosti pracujem ako primár 

interného oddelenia NsP v Rožňave. 

Dnes s úctou spomínam na svoju základnú školu a jej učiteľov. Boli a sú to výborní 

pedagógovia, ktorým v budúcnosti zverím do rúk aj mojich dvoch synov. 

        Prajem vám všetkým pevné zdravie, aby ste mali vždy dosť síl a energie pri 

zvyšovaní úrovne vzdelávania, aby ste nemali nikdy núdzu o šikovných a cieľavedomých 

žiakov, aby bol každý z vás pevným ohnivkom reťaze , ktorá školu posúva dopredu. 

 S úctou bývalý žiak MUDr. Petr Kopecký



Patrím medzi žiakov, ktorí začali písať prvé stránky kroniky tunajšej školy.  
Ako šiestačka som prišla do krásnej novej školy na našom Sídlisku juh. Po slávnostnom 
otvorení školského roka 1990/1991 na priestranstve pred našou školou sme vošli do tried. 
Bola som nadšená. Triedy boli vybavené novými tabuľami, lavicami, stoličkami, steny 
úhľadne vymaľované a nástenky, ktoré vítali nás – žiakov. Bol to nezabudnuteľný moment, 
ktorý sa vžil do mojej pamäti.  

 
Potom sa začali všedné dni v škole. Mala som 

šťastie na dobrý triedny kolektív žiakov, na vynikajúcich 
učiteľov, ktorí pozitívne ovplyvnili môj ďalší život. 
Prirodzenou súčasťou môjho pôsobenia na tejto škole 
bolo okrem učenia aj využívanie voľného času na rôzne 
školské aktivity. Rada som sa zúčastňovala 
matematických, recitačných či biologických súťaží 
a každá z nich sa zapísala pozitívnym spôsobom do 
môjho života. Možno práve aj vďaka tomu a 
vďaka mojim učiteľom som sa rozhodla pre povolanie, 
v ktorom môžem získané vedomosti a skúsenosti 
rozdávať, nakoľko som zamestnaná ako učiteľka  
matematiky a biológie na Gymnáziu P. J. Šafárika 
v Rožňave.  

 
Uvedomujem si, že mladá generácia potrebuje vzory a v každej dobe ich hľadá 

v škole. Teda učiteľ je ten, kto svojím profesionálnym  prístupom podáva pomocnú ruku, 
vedie mladých ľudí k úcte, k chápaniu objektivity a pravdy. Svojimi skúsenosťami  
a odbornosťou rozvíja vedomosti, nadanie, talent a praktické zručnosti, čím ich pripravuje 
pre život. Takýchto učiteľov som na svojej základnej škole stretla. Mala som česť poznať 
výborných pedagógov. 

Som hrdá na to, ako ma táto základná škola pripravila na ďalšie štúdium a život 
a nesmierne ma teší, že trvale poskytuje kvalitné vzdelanie a modeluje nové osobnosti. 
Vždy sa budem cítiť jej odchovankyňou. 

Dnes moju alma mater navštevujú aj moje dve deti, ktorým erudovaní učitelia 
pomáhajú formovať názory na otázky teoretického či praktického charakteru. Získajú tu 
široký základ, na ktorom budú môcť v budúcnosti stavať. 

Ďakujem, že som mohla byť žiačkou tejto školy a prajem jej k dnešnému sviatku 
úctu, dobrú pohodu a porozumenie, kreatívnych učiteľov, snaživých a úspešných žiakov.  

Nech sa naša škola rozvíja a ešte dlhé roky píše svoju históriu! 
 
                                                          S pozdravom bývalá žiačka  
 
 
                                                                           PaedDr. Katarína Adamková, rodená Kopecká 



Je začiatok školského roka 2015 a na školskom dvore ZŠ Jura Hronca v Rožňave, 

držiac za ruku moju čerstvú prváčku Ellku, sledujem v jej tvári neistotu a množstvo 

otáznikov sužujúcich dušičku každého prváčika.  

 „Aké to tu bude ocko? Smiem si sem doniesť svoje 

hračky? A kto sú tie veľké decká bez ocka a maminy?“, dalo by sa 

čítať v jej očiach. Dnes, hoci tu stojím ako rodič, obzerám sa okolo 

seba a chtiac - nechtiac sa vo víre spomienok mením na malého 

žiačika, ktorý tu kedysi stál s mamou v jednej ruke a s plyšovým 

mackom v druhej, spomínam na vôňu školskej lavice a zošitov, na 

prvé učiteľské „pozdravy rodičom“ v žiackej knižke, ale aj na 

jednotky z vlastivedy a úspešne zvládnuté kotúle na hodinách 

telesnej, na prvé priateľstvá a neskôr platonické lásky, na mnohé 

veľavravné myšlienky a odkazy svetu na popísaných obrusoch.  

Žiadne slová asi tak dobre nevystihnú výmenu jednej 

generácie a neúprosné plynutie času ako mohutné ihličnany, 

v tieni ktorých dnes na školskom dvore stojím a ktoré som tu so 

spolužiakmi pred 25 rokmi posadil ako malé sadeničky z lesnej škôlky. Dnes je však zo 

sadeničky strom, ku ktorému dvíham zrak a z toho chlapca zrelý otec, ku ktorému dvíha 

zrak moja dcéra.  

Dnes po toľkých rokoch viem, aká dôležitá bola kapitola života napísaná základnou 

školou, že najmä od nej sa neskôr v živote odvíjali ďalšie míľniky, ktoré zásadným 

spôsobom rozhodli o tom, kým dnes som. Vzhľadom k môjmu čerstvo narodenému synovi, 

jednoduchej rovnice z aritmetiky a zákonnej povinnosti školskej dochádzky mi 

s nenúteným úsmevom na perách dochádza, že môj život bude spätý s týmto školským 

zariadením pomaly do mojej päťdesiatky, na druhej strane sa teraz už dňa rodičovského 

združenia v roli rodiča až tak nebojím. 

Ako sa vraví, roky prešli, no spomienky na školu zostali, a to len tie krásne a dušu 

hladiace.  

Po skončení základnej školy na Sídlisku juh v roku 1996 prišlo úspešne zvládnuté 

štúdium na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave v roku 2000 a následne Právnickej fakulte 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2006, od roku 2007 pôsobím pracovne či skôr 

služobne ako správny orgán Okresného dopravného inšpektorátu v Rožňave.  

V súčasnosti som šťastne ženatý otec troch detí, pričom ako každý rodič, pre 

ktorého je prioritou to najlepšie pre ich budúcnosť, som pri výbere primárneho školského 

zariadenia pre svoju najstaršiu ratolesť bez najmenšej dilemy volil srdcom aj rozumom 

Základnú školu akad.  Jura Hronca v Rožňave, na ktorú mám len tie najkrajšie útržky 

spomienok a ktorá je pre mňa zárukou nezabudnuteľnej súčasti detstva mojich detí.  

                

JUDr. Ondrej Tešlár 



Pri spomienke na základnú školu na Sídlisku juh zisťujem, akú dôležitú úlohu v 
mojom živote zohrala naša pani triedna učiteľka Krišťáková. Pamätám sa, ako som jej v 
šiestom ročníku rozprával o práve prebiehajúcej misii raketoplánu, o ktorej som počul v 

správach a ona mi povedala: „ Z teba by mal byť astronóm. 
Mal by si ísť na gymnázium, potom vyštudovať matematicko 
fyzikálnu fakultu a venovať sa astronómii.” A tak aj bolo. O 
tom, že svoj život zasvätím astronómii som odvtedy nikdy 
vážne nepochyboval. Spomínam si tiež, ako sme v triede 
súťažili v tom, kto vie viac zo zemepisu, o podmorských 
živočíchoch (v tých bol odborník náš spolužiak Gábor 
Szentpétery), kto vie vymenovať viac štátov USA… Bola v nás 
túžba vedieť o svete viac. Dokonca sme sa raz pokúsili založiť 
triedny časopis, v ktorom sme chceli písať o našich 
záujmoch. Po maturite na gymnáziu v Rožňave som študoval 
fyziku na prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Magisterské štúdium v obore 
astrofyzika som ukončil v máji roku 2004 a hneď v júni som 

nastúpil na doktorandské štúdium v Holandskom ústave pre vesmírny výskum (SRON 
Netherlands Institute for Space Research). Doktorát som získal v máji roku 2008 a odvtedy 
pracujem na Stanfordovej univerzite, v Silicon Valley pri San Francisku v Kalifornii. Venujem 
sa výskumu  kôp galaxií a vplyvu obrých čiernych dier na vývoj galaxií a štruktúry vesmíru.  

Súčasným žiakom školy odkazujem: neprestávajte si klásť otázky o okolitom svete a 
hľadať na ne odpovede, nebojte sa snívať a ísť za svojimi snami a keď sa vám niečo 
nepodarí, tak skúšajte ďalej, bojujte!  
Prajem Vám všetko dobré!    

Dr. Norbert Werner 
 

Pri príležitosti Vášho sviatku Vám chcem vyjadriť podporu a predovšetkým 

poďakovanie za všetko, čo nám  učiteľský zbor svojím iniciatívnym a pri našej živej povahe 

aj do značnej miery tolerantným a chápavým prístupom odovzdal.  

Nadobudnuté vedomosti a pravidelnosť pri učení, 

ktorá nám bola vštepovaná, som po ukončení štúdia ďalej 

rozvíjal na tunajšom gymnáziu a v roku 2009 aj ukončením 

Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. Po absolvovaní univerzity pôsobím od roku 

2013 ako samostatný advokát  tam, kde som pred dvoma 

desaťročiami začínal. Verím, že vďaka rovnakému prístupu 

dostanú skvelý základ do života aj ďalší absolventi tejto 

základnej školy, ktorí budú tiež s odstupom času s láskou 

spomínať na svoju základnú školu. 

Prajem  Vám, pedagógom do ďalších rokov často neľahkej práce s mladou 

generáciou veľa entuziazmu,  úspechov, spokojných žiakov a rodičov. 

JUDr. Pavol Kontra      



Posledná vyučovacia hodina. Zvoní. Púšťam netrpezlivých a hladných žiakov na obed 

a ja prechádzam prázdnymi chodbami školy. Dnes už nie ako žiak, ale ako učiteľka, a to 

v tej istej škole. Chodbou sa ozýva klopkanie mojich podpätkov a ja sa v duchu prenesiem 

do doby, kedy som školské lavice drala ja.  

 

Vo svojich spomienkach vidím masy žiakov. Triedy 

preplnené na prasknutie. Ešte po rokoch mi v hlave kdesi 

ostal ten povestný školský hluk. Cez prestávky sme neboli 

lepší ako dnešní žiaci. Behali sme po chodbách, tlačili sa 

v bufete po hotdogy, strkali sa v rade pred jedálňou, 

ohadzovali sa prezuvkami, špongiou, kriedami, alebo 

čímkoľvek, čo bolo letu schopné.  

 

Mysľou mi preblesknú tváre učiteľov, ktorí dnes už 

neučia a užívajú si svoj zaslúžený dôchodok. Ale mnohí sú 

v súčasnosti mojimi kolegyňami a kolegami. Aj to je zvláštny pocit. Tento fakt mi ale nikto 

nepripomína, mnohí sú dodnes pre mňa inšpiráciou a sú mi nápomocní. 

 

Základná škola sa mi spája s ľudským prístupom. V mojich spomienkach školu 

netvoria počítače, nové fasády a priečelia, multifunkčné ihrisko či výťah, ale predovšetkým 

ľudia – ich prístup k práci, ľudskosť, obetavosť, snaha kedykoľvek pomôcť. Neviem ako vy, 

ja mám pekné spomienky na základnú školu. 

 

Opäť zvoní. Zatváram dvere kabinetu. Odchádzam domov. Všade je ticho, ozýva sa 

len klopkanie podpätkov. Ja viem, ako je smutno a otupno na prázdnych chodbách veľkej 

školy. Práve preto zajtra ráno musím ísť na dozor....aby moji žiaci nepočuli to ohlušujúce 

ticho....aby vedeli, že je tu niekto, kto na nich už čaká... 

 

 

 

PhDr. Zuzana Ujházyová 

         Učiteľka ZŠ akad. J. Hronca Rožňava,  

        bývalá žiačka školy 
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Rodičovské zdruţenie pri ZŠ akad. Jura Hronca v Roţňave 
 
Mgr. Mária Ţáková 

  

Naši sponzori 

Základná škola akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 048 01 Roţňava 

 
1990 - 2015 

 

Svoju účasť potvrďte do 28.10.2015 na telefónnom čísle 058/7343386, 0907587257, 0917533409 

alebo na email: riaditel@zszakarpatskav.edu.sk,  skola@zszakarpatskav.edu.sk 

 

Vedenie Základnej školy akad. Jura 

Hronca v Roţňave Vás pozýva na oslavu 

25. výročia vzniku školy, ktorá sa 

uskutoční 16.11.2015 o 11:00 hod. 

v budove základnej školy 

 



 


