
Š p e c i á l n a  z á k l a d n á  š k o l a 
v  M a r t i n e

Z B O R N Í K

k 60. výročiu založenia školy

1949/1950 - 2008/2009



Ľudia milujú svoj domov,
zveľaďujú si ho a chránia.

Čím viac si dokážeme tvoriť 
takýto vzťah k svojej škole,

tým viac sa stáva
NAŠOU ŠKOLOU.

Na úvod...

V školskom roku 2008/2009 si 
pripomíname 60. výročie založenia „Našej 
školy”, ako si ju medzi sebou voláme. 
Počas svojej histórie trikrát menila svoj 
názov, sedemkrát bola premiestnená, 
kým sa priestorovo stabilizovala. 
Desiatky rokov jej existencie, neustály 
rozvoj a pozitívne výsledky pevne 
zaradili školu do systému povinného 
vzdelávania žiakov s mentálnym 
postihnutím v regióne Turca. Postupne 
sa prekonávali bariéry odlišností, 
zlepšovali sa podmienky pre vzdelávanie 
žiakov i prácu pedagógov, rozširovala sa 
ponuka odborných činností a narastala 
dôvera k poskytovaniu špeciálno - 
pedagogických služieb. 

V súčasnosti je Špeciálna základná 
škola v Martine špecializovaným 
pracoviskom, ktoré ponúka rozmanité 
školské a poradenské služby 
v prospech detí a žiakov s mentálnym 
a viacnásobným postihnutím.

Na pôdu školy som vstúpil pred 
štvrťstoročím. Mal som možnosť 
pozorovať jej premeny i ovplyvňovať 
dianie v nej. Spoznal som mnohých 
skvelých ľudí. Rodičov, ktorí sa 
obdivuhodne vyrovnávali s nepriazňou 
osudu svojich detí, mnohých 
spolupracovníkov, ktorí vykonávali 
a vykonávajú svoju prácu s úctyhodným 
odborným prístupom a láskou, ako aj 
vzácnych ľudí, ktorí sa o nás dozvedeli, 
cenia si naše aktivity a nesmierne 
nám pomáhajú svojou priazňou. Práve 
v tom sa za tie desaťročia v škole 
veľa nezmenilo. Vždy ju sprevádzali 
výnimoční ľudia so srdcom, z ktorého 
dokázali veľa rozdávať. 

     
     

Mgr. Peter Filip



Z histórie...

Špeciálna základná škola v Martine, pod názvom pomocná škola, bola zriadená 
výnosom PŠO č. 79586/48-II./5 zo dňa 25.8.1948.

Prvou učiteľkou a riaditeľkou školy bola poverená Emília Švantnerová.
V prvom školskom roku 1949/1950 navštevovalo školu 19 žiakov. Od 1.9. do 

6.12.1949 boli umiestnení v jednej triede Štátneho gymnázia v Martine. V decembri 
1949 školu presťahovali do Učňovskej školy na Mudroňovej ulici v Martine. 

Pomocná škola dostala 4.1.1949 nový úradný názov - Osobitná škola 
v Turčianskom svätom Martine. V školskom roku 1950/1951, po vytvorení druhej 
triedy, bola premiestnená do budovy Národnej školy v Martine /do kabinetu/. 
Vyučovalo sa striedavo.

V školskom roku 1951/1952 sa škola znovu sťahovala, a to do bývalého 
hostinca v Jahodníkoch, na Kollárovej ulici v Martine.

Dňa 19.11.1953 sa v Osobitnej škole v Martine konal aktív učiteľov škôl 
pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Významným hosťom bol 
prof. Viliam Gaňo - nestor špeciálnej pedagogiky. 

V školskom roku 1960/1961 bola škola presťahovaná do Krpelian, po roku sa 
na žiadosť rodičov vrátila späť do Martina. Bola umiestnená do nevyhovujúcich 
priestorov v suteréne bývalej Hospodárskej školy v Martine (ako alokované triedy 
OŠI v Krpeľanoch). Priestorové podmienky sa zlepšili 1.1.1965, po premiestnení 
do budovy na Memorandové námestie v Martine. Počet tried sa zvýšil na päť 
a vyučovanie prebiehalo v dvoch smenách. Od 1.1.1966 boli zriadené dve 
oddelenia školskej družiny. Dňa 3.11.1967 dostala škola do užívania trojizbový 
byt a vyučovalo sa len dopoludnia. 

Od školského roku 1969/1970 sa stáva plne organizovanou školou, má 1.-9. 
ročník a alokovanú triedu pri ZŠ v Hornej Štubni, ktorú zriadil Odbor školstva 
v Martine na základe výberu žiakov z oblasti Turčianskych Teplíc. V školskom roku 
1990/1991 vzniká v Hornej Štubni samostatná osobitná škola.

Školský rok 1979/1980 bol slávnostne otvorený 2.9.1979 v bývalej ZDŠ na ulici 
Bernolákovej v Martine, susediacou s terajšou Obchodnou akadémiou v Martine. 

Aj v nasledujúcich rokoch sa priestorové podmienky zlepšujú. Škola získava 
ďalšie štyri učebne v bývalej MŠ na Ul. Pionierov v Martine, ktoré uvoľňuje v roku 
1994 a sťahuje sa do priestorov bývalej MŠ na Ul. východnej v Martine. Tie boli 
v školskom roku 1995/1996 účelovo upravené do súčasnej podoby. Nachádzajú 
sa tu triedy prvého stupňa pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a triedy 
pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím. V roku 1996 zriaďuje 
Krajský úrad v Žiline Osobitnú školu v Martine ako samostatnú rozpočtovú 
organizáciu.

1. septembra 2000 dochádza k významnej zmene. Došlo k zrušeniu 
oslobodzovania žiakov od povinnej školskej dochádzky. Mení sa názov školy na 
Špeciálnu základnú školu v Martine a jej vnútorná diferenciácia vzdelávania žiakov 
podľa stupňa mentálneho postihnutia: variant A - pre žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia, variant B - pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia, variant C - pre žiakov, ktorí z dôvodu ťažkého stupňa mentálneho 
postihnutia alebo viacnásobného postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu. V školskom roku 2000/2001 pribúdajú triedy pre žiakov 

s viacnásobným postihnutím.
V roku 2001/2002 je pri škole zriadená prvá trieda praktickej školy pre 

žiakov, ktorí sa nemôžu vzdelávať v odbornom učilišti. V ďalšom školskom roku 
je zriadená trieda pre žiakov s autizmom a v škole sa začínajú vzdelávať žiaci 
s ťažkým mentálnym postihnutím. V januári 2002 je pri škole zriadené súčasné 
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva. 

V školskom roku 2004/2005 boli uvoľnené priestory v časti budovy Obchodnej 
akadémie z roku 1979. Po stavebnej úprave interiérov v súčasnej budove 
na Ul. Mudroňovej sú tu umiestnené triedy druhého stupňa pre žiakov s ľahkým 
mentálnym postihnutím a triedy praktickej školy . 

Vývoj školy v desaťročných cykloch

                               Tried           Žiakov         Učiteľov
1949/1950                1                 19                  1
1958/1959                3                 49                  3
1968/1969                7                 77                  8
1978/1979               10               119                 13
1988/1989               19               223                 27
1998/1999               23               197                 26
2008/2009               21               170                 26

V škole počas jej existencie pôsobili...

Riaditelia:   
Emília Švantnerová (1949 - 1960)
Vojtech Vrtík (1963 - 1965)
Stanislav Lettrich (1965 - 1978)  
Mária Kubovčíková (1978 - 1991) 
Jarmila Šútovcová (1991 - 1996)   
Peter Filip (1996 - doteraz) 

Zástupcovia riaditeľa: 
Ján Marek
Kvetoslava Stavělová
Jozef Siráň
Peter Filip
Jarmila Šútovcová
Mária Zajacová
Tatiana Bukovská
Gabriela Jurčiová
Viera Polková



Učitelia pôsobiaci v škole viac ako päť rokov:

B    
Buchtová Milica (1969 - 1980) 
Bukovská Tatiana (1985 - doteraz) 
Bariaková - Končeková Zuzana (1988 - doteraz) 
Budiská Marcela (1993 - doteraz)
Brisudová Ľudmila (1997 - doteraz)
     
C-Č      
Cecková Cecília (1967 - 1989) 
Čubová Zuzana (1965 - 1976)

F      
Fekečová Zdenka (1982 - doteraz)
Filipová Danica (1984 - doteraz)
Filip Peter (1984 - 1989, 1990, 1996 - doteraz) 

H 
Hadová Viera (1982 - doteraz)
Huťková Mária (1993 - doteraz)
Hinkeová Mária (1994 - doteraz)
Hrnčiarová Martina (1999 - 2008)

J 
Jurčiová Gabriela (1985 - doteraz) 
Jakubcová Jana (1994 - 2005)

K
Kubovčíková Mária (1966 - 2000)
Kupková Milada (1965 - 1976)
Klíma Ferdinand (1965 - 1984)
Krišková Vlasta (1969 - 1984)
Košťanová Nadežda (1977 – 1982)
Kráľová Anna (1978 – 1991)
Konečná Ľubica (1981 -1993)
Kianičková Ľudmila (1982 - 2006)
Kaděrková Anna (1984 -1990)
Kosorinská Anna (1984 - doteraz)
Kovačičová Želmíra (1989 - 2006)
Klaudíniová Zuzana (1991 - doteraz)
Kočvara Ivo (2001 - doteraz)

L       
Lettrich Stanislav (1965 - 1978)  
Laučeková Monika (1999 - 2006)          

P
Pavlišinová Viola (1966 - 1996) 
Polková Viera (1985 - doteraz)
Pálušová Alena (1987 - doteraz)  
Poláková Anna (1989 - doteraz)
Paulínyová Katarína (1998 - doteraz)

R     
Revallová Jana (1996 - doteraz)  
    
S-Š     
Skukálková Valéria (1981 - 1986, 1990 - 2006) 
Siráň Jozef (1982 - 2000)   
Sauch Vladimír (1988 - 1993)   
Švantnerová Emília (1949 - 1976)  
Šútovcová Jarmila (1975 - 2004)
Štrajtová Ľudmila (1981 - 1986)

T
Tešlová Tatiana (1999 - doteraz)

V-W     
Vrtík Vojtech (1963 - 1976)   
Wedra Zdeněk (1989 - 1994)

Z 
Zúbeková Jana (1982 - doteraz)  
Zajacová Mária (1982 - doteraz)

Vychovávateľky: (od roku 1966)  

Emília Kotrasová, Viola Pavlišinová, Jarmila Šútovcová, Danica Klinerová, Albína 
Pastorová, Anna Mohlerová, Janka Čvikotová, Eva Vladárová, Viera Čambalíková, 
Danica Filipová, Ľubica Ferenčíková, Anna Malíková, Eva Gombárska - Kučerová,  
Emília Palková, Iveta Medveďová, Miroslava Remišová, Ľudmila Miháliková, 
Magdaléna Slováková, Daniela Balážová, Tatiana Tešlová, Miriam Navarová, 
Jana Kurjaková - Majerová, Ľuboslava Pavlusová, Ľudmila Mesiarkinová, Ivana 
Peterková, Radoslava Rumanová, Ľubica Hlavatová, Marieta Vagačová, Michaela 
Lilgová, Mária Urbanová, Iveta Pálffyová, Martina Remenárová 

Výchovní poradcovia:
 
Cecília Cecková, Jarmila Šútovcová, Ľudmila Kianičková, Mária Zajacová 

Tajomníčky: 

Patrícia Hanišaková, Janka Franková, Viera Ruttkayová, Iveta Biela-Balšianková 
                         
Hospodárka- účtovníčka:

Viera Ruttkayová, Aurélia Ševcechová, Iveta Holotová

Školníci:

Mária Adameková, M. Marčičiaková, Anna Blštáková, Zdenko Pertovič, Alexander 
Szkokan, Milan Roľko, Radovan Šurin, Karol Príbeli, Rastislav Kováč, Ondrej 
Špánik, Jozef Čička, Ľubor Pyšný

Upratovačky: 

Anna Blštáková, Marta Jesenská, Kvetoslava Jesenská, Mária Haľamčeková, Alena 
Kováčiková, Jela Svrčková, Želmíra Hvizdáková, Gizela Kadlecová, Soňa Lacková, 
Mária Mackúrová, Darina Heráková, Eva Labantová, Viera Ivašková, Eva Čičková, 
Ida Gábriová, Maria Cicková



Učiteľský zbor

Zamestnanci školy v jubilejnom roku...

Vedenie školy:

Mgr. Peter Filip, riaditeľ školy
Mgr. Gabriela Jurčiová, zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Viera Polková, zástupkyňa riaditeľa školy

Netriedni učitelia:

Mgr. Mária Hinkeová
Ing. Ivo Kočvara

Asistenti učiteľa:

Bc. Renáta Laceková
Mária Hanková
Jaroslava Máteová

Vychovávateľky:

Bc. Janka Majerová 
Eva Kučerová
Mgr. Mária Hinkeová

Výchovný poradca:

PaedDr. Mária Zajacová

Praktická škola:

I.PŠ    Mgr. Anna Kosorinská 
II.PŠ   Mgr. Ľudmila Brisudová 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:

Mgr. Adriána Hanzelyová, Mgr. Tatiana Bukovská, Mgr. Danica Filipová, 
Mgr. Gabriela Jurčiová, Mgr. Alena Pálušová 

Tajomníčka: 

Eliška Polková

Hospodárka: 

Iveta Holotová

Špeciálna základná škola

Triedni učitelia: 

I.A Mgr. Janka Revallová
II.A Mgr. Marcela Budiská
V.A Mgr. Nadežda Petrovičová 
V.B PaedDr. Mária Zajacová
VI.A Mgr. Anna Poláková
VI.B Mgr. Mária Mažáriová
VII.A Mgr. Zuzana Končeková
VII.B Mgr. Zuzana Klaudíniová
VIII.A PhDr. Marián Kulich (Mgr. Martina Hrnčiarová - do októbra 2008)
VIII.B Mgr. Alena Pálušová
IX.A Mgr. Jana Zúbeková
IX.B Mgr. Viera Hadová 

I.B PhDr. Tatiana Tešlová
I.IVP Mgr. Zdenka Fekečová
II.IVP Mgr. Mária Huťková 
III.IVP Mgr. Katarína Paulínyová
V.IVP Mgr. Tatiana Bukovská
VI.IVP Mgr. Danica Filipová

Účtovníčka: 

Viera Ruttkayová

Školník: 

Jozef Čička, Ľubor Pyšný  

Upratovačky:

Ida Gábriová, Mariana Cicková, Eva Labantová



NAŠA ŠKOLA v jubilejnom roku...

Veľkosť školy

V súčasnosti škola zlučuje špeciálnu základnú školu, praktickú školu, školský klub 
detí a centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
V špeciálnej základnej škole je 159 žiakov v 19 triedach 1. až 9. resp. 10. ročníka, 
ktoré sú diferencované podľa potrieb žiakov na triedy variantu A, triedy variantu 
B, triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím a triedy pre žiakov s autizmom.
V praktickej škole je 11 žiakov 1. až 3. ročníka, ktorí sú absolventmi špeciálnej 
základnej školy a vzdelávajú sa v 2 triedach.
V školskom klube detí je 18 žiakov, v troch oddeleniach. 
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva poskytuje služby 377 klientom.

Personál školy

Pedagogický zbor tvorí 26 učiteľov, 3 asistenti učiteľa a 3 vychovávatelia. Z radov 
učiteľov pôsobia v škole výchovný poradca, vedúci predmetových komisií, resp.
metodických združení, koordinátori prevencie drogových závislostí, výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy.  
Okrem pedagógov pomáhajú trom žiakom ich osobní asistenti, ktorí nie sú 
zamestnancami školy.
Ďalší personál tvoria psychológ a špeciálni pedagógovia, ktorí sú odbornými 
zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 
Personál dopĺňajú zamestnanci administratívneho a prevádzkového úseku.  

Umiestnenie a vybavenie školy

Škola je umiestnená na dvoch miestach v Martine. 
V centre mesta, na Ul. Mudroňovej 46 je hlavná budova s riaditeľstvom školy, 
v ktorej sú triedy pre žiakov 4. - 9. ročníka variantu A a triedy praktickej školy.  
Súčasťou budovy je novovybudovaný bezbariérový prístup, učebňa etickej 
výchovy, počítačová učebňa, učebňa hudobnej výchovy, kuchynka, školské dielne, 
telocvičňa, zborovňa, miestnosť poradenského centra, výchovného poradcu, 
školského klubu.
Na Ul. Východná 16 sa nachádza vedľajšia budova, ktorá je prístupná aj žiakom 
s vozíčkami. Sú v nej triedy 1. - 3. ročníka variantu A, variantu B, triedy pre žiakov 
s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom. Nachádza sa v nej učebňa 
s počítačmi a hudobnej výchovy, miestnosť pre individuálne vzdelávaných žiakov, 
kuchynka, cvičebňa, miestnosť poradenského centra, zborovňa.
Väčšina tried školy je zariadená novým, prevažne výškovonastaviteľným žiackym 
nábytkom. Materiálne vybavenie školy je každoročne dopĺňané o nové učebné 
pomôcky. Nemalý podiel na aktivitách školy a modernizácii školského prostredia 
majú sponzori školy.

Hlavná budova na Mudroňovej ulici

Budova na Východnej ulici



Zo života našej školy...

„Škola je veľký dom, škola je celá veľká...” hovorí sa v básni M. Rúfusa. Aj tá naša 
je veľkým domom pre všetkých, ktorí každodenne otvárajú jej dvere, vstupujú 
do jej priestorov a nasávajú jej atmosféru. Spoločne sa usilujeme o to, aby to 
bola atmosféra radosti, pokoja, tolerancie a vzájomnej úcty. Vyučovací proces 
prispôsobujeme potrebám žiakov. Našou ambíciou je objaviť v každom z nich 
to, v čom sú výnimoční. Vytvárame možnosti, aby každý z nich zažíval v škole 
úspech. Od prvého zvonenia do posledného školského dňa nie je v škole núdza o 
zaujímavé aktivity. Sú výsledkom našej spoločnej práce. A máme z nich radosť. 

Vedomosti rozvíjame:

- projekt INFOVEK - rozvíjanie počítačových zručností
- projekt Chcem byť tvoj kamarát - v spolupráci s Mestskou políciou
- Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorého súčasťou je výchovno- 
  vzdelávací program Čas premien
- Program environmentálnej výchovy - zameraný na ochranu životného prostredia
- Program primárnej prevencie - zameraný na zdravý životný štýl
- Súťaž „Čo sa patrí a čo nie” - zameraná na oblasť slušného správania

Zručnosti rozvíjame:

- Tvorivé dielne - venované ročným obdobiam
- Súťaž „Šikovný chlapec - šikovné dievča”
- Výtvarné súťaže a prehliadky v rámci SR

Športové záujmy rozvíjame:

- Školské Dni športu - športový viacboj
- Zimný turnaj v minifutbale 
- Beh o pohár riaditeľa školy
- Krajský futbalový turnaj žiakov špeciálnych základných škôl
- Oblastné kolo športových hier v atletike
- Športové popoludnia - vybíjaná, súťažné hry

Talent prezentujeme:

- Spevácka súťaž „Spievanky”
- Oblastné kolo recitačnej súťaže „Z literárnej studničky”

Spoznávame sa:

- Priebežné integrované aktivity so žiakmi troch základných škôl v Martine 
- Každoročná účasť našich žiakov na medzinárodnom festivale Jašidielňa, určený 

pre deti a mladých ľudí s postihnutím i bez postihnutia v Žiline
- Turnaj unifikovaných futbalových družstiev v Krpeľanoch

Šikovný chlapec/dievča

Tvorivé dielne

Futbalové družstvo

Z literárnej studničky

Jašidielňa



Deň detí

Fašiangová zábava

Vzájomné vzťahy rozvíjame:

- Štedrý deň v škole
- Fašiangová zábava
- Oslavy Medzinárodného dňa detí
- Mesačné stretnutia žiakov
- Besiedky pre rodičov

Spolupracujeme:

- Okresná knižnica v Martine
- Turčianska galéria v Martine
- Mestská polícia v Martine 
- Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Martine
- Centrum voľného času Kamarát v Martine
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Martine
- Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine 

A celkom nakoniec spomenieme naše tradičné dlhodobé projekty, na ktoré sme 
hrdí. Prinášajú radosť žiakom, overujú pedagogické majstrovstvo pedagógov a je 
o ne záujem zo strany rodičov. 

Projekt „Detské leto”  

• rekreačno - relaxačný tábor pre 25 - 30 žiakov
• organizujeme nepretržite od roku 1995 počas letných prázdnin   
• zúčastňujú sa ho najmä žiaci s viacnásobným postihnutím

Detské leto



Projekt „Krajina dobra”

• zameraný na prosociálne správanie
• určený pre sociálne a zdravotne znevýhodnených žiakov
• príprava na hodinách etickej výchovy
• výber 20 - 25 žiakov sa zúčastňuje 5 - dňového pobytu

Krajina dobra

Projekt „Pomôž mi a dokážem to sám” 

• týždeň venovaný integrovaným aktivitám
• určený pre žiakov praktickej školy a 8 - ročného gymnázia 
• realizovaný v dvojročných cykloch

Pomôž mi a dokážem to sám

Pedagógovia o NAŠEJ ŠKOLE...

Keď sa povie naša škola...

Sú to veselé, rozžiarené oči detí túžiacich po pohladení, láskavom slove a pritúlení. 
Sú to optimistickí, trpezliví, láskaví a priateľskí pedagógovia pripravení otvoriť svoje 
srdcia nielen deťom ale aj svojim kolegom a rodičom v každej chvíli. Je to harmónia 
medzi učiteľom, žiakom, rodičom i medzi nami všetkými. Skrátka je to Naša škola. 

Mgr. Viera Polková 


Pre niekoho možno miesto spojené s povinnosťami a prácou. Pre mňa je to 
miesto, ktoré má naučilo tešiť sa aj z maličkosti. Miesto, ktoré ma prinútilo pozerať 
sa na svet aj inými očami. Miesto, ktoré má neustále učí trpezlivosti, sebaovládaniu a 
sebakontrole. Miesto, kde sa nielen pracuje, ale kde sa možno aj zabávať. A nakoniec 
miesto podobné domovu, kde sa cítim dobre a kde sú ľudia , ktorých mám rada, 
ktorým môžem veriť.

Bc. Renáta Laceková


Každé ráno tá istá budova, tie isté dvere, tá istá trieda... Stretávam tie isté 
kolegyne, na ktoré sa môžem spoľahnúť a ktoré sú mi v ťažkých chvíľach oporou. 
Len deti sú zavše iné. Raz milý úsmev na ich tvárach, inokedy chmárka, ktorú musíme 
spolu rozohnať. Ich slová sú vždy úprimné a stále prekvapujú. Ich úsmev je pre mňa 
dar. Toto je náplasť na moju dušu. To je pre mňa naša škola.   Do budúcna jej chcem 
popriať zvonivý smiech detí v triedach a tiež úsmevy na spokojných tvárach učiteľov.

Mgr. Mária Huťková


Naše deti, to je veľké tajomstvo zahalené do rúška, ktoré sa pomaly za pomoci 
dobrých pedagógov odkrýva a stáva sa skutočným. Keď sa povie Naša škola vidím celý 
rad detí a rodičov, ktorí sa snažia svojimi činmi a správaním dať  deťom to najlepšie. 
Práve preto sú tu, v našej škole. Tu sa učitelia snažia dostať z nich to maximum, ktoré 
v nich drieme a ukázať im cestu na ktorej ich sprevádzajú a ukazujú im, čo v nich je. 
Našej škole želám do ďalších rokov veľa úspechov, učiteľom dobré srdcia a deťom, 
keď sa niekedy pozrú späť, aby si povedali - tak tu sme chodili s radosťou.

Jaroslava Mátéová


Vybavia sa mi skvelé kolegyne a kolegovia. Ľudia s neuveriteľnou trpezlivosťou, 
kreativitou, empatiou. S veľkou dávkou obetavosti a psychologického majstrovstva. 
Ľudia, ktorí dokážu z krehkých nitiek pospájať a vytvoriť niečo osobité.

Mgr. Janka Revallová


Myslím na spoločné stretnutia našich žiakov s kamarátmi zo základnej školy, ktorí 
pri spoločných hrách i práci zvedavými očami objavujú svet našich detí a s údivom 
pozorujú, čo dokážu. A tiež na kolegyne, ktoré sa s láskou a pochopením snažia dať 
im, čo najviac. 

Mgr. Danica Filipová




V mojej mysli sa okamžite objavia kolegyne, ktoré majú veľké srdcia na správnom 

mieste, sršia optimizmom, porozumením a ľudskosťou. Tieto krásne vlastnosti vnášajú 
do svojich tried a srdiečok žiakov. Je to práca niekedy náročná a vyčerpávajúca, ale 
naši žiaci sú ako čisté studničky, ktoré sa často musia popasovať s nepriazňou osudu, 
no krásne a spontánne dokážu prejaviť vďačnosť za všetku lásku a dobro, ktoré cítia. 
Preto ma táto práca napĺňa radosťou a som šťastná, že som súčasťou našej školy.

Mgr. Marcela Budiská


Predstavujem Vám humanisticky orientovanú školu, v ktorej vládne atmosféra 
dôvery a úcty, ktorá sa snaží aby sa v nej všetci žiaci a zamestnanci cítili dobre. Škola, 
ktorá rozvíja vedomostné, výchovné a pracovné zručnosti detí, potrebné k ich sociálnej 
integrácii do spoločnosti, aby mohli viesť plnohodnotný život. 

PhDr. Tatiana Tešlová  


Škola - to je beh na dlhé trate. Každé víťazstvo sa rodí pomaly, po dlhodobej 
príprave. Netreba to vzdávať hneď na začiatku, pri prvom neúspechu. Nič nieje 
zadarmo, ale každý úspech posúva nás aj žiakov vpred, hoc niekedy len maličkými 
krokmi. Cibrí ducha a pomáha uľahčiť každodenný život našich žiakov i rodičov. Škola 
je prameň, z ktorého čerpáme celý život.

Mgr. Katarína Paulínyová


Už 20 rokov som jej súčasťou a stále pociťujem radosť, že som si vybrala práve toto 
povolanie, pretože práca s našimi deťmi je obohatením môjho života a neodmysliteľne 
k nemu patrí.

Eva Kučerová


                         Bc. Janka Majerová 


Vidím zvedavé a dôverčivé detské oči a cítim ich túžbu ale i neistotu. Počujem 

srdečný smiech zo zborovne a viem, že „ťaháme za jeden povraz”. Uvedomujem si, že 
mi naplnila polovicu života.

PaedDr. Mária Zajacová


Vidím množstvo malých i väčších detí s rozžiarenou tvárou, ktoré sa každé ráno s 

radosťou a očakávaním niečoho nového tešia do školy, spokojných rodičov, ktorí vidia 
a ocenia, čo i len nepatrný úspech svojich detí a učiteľov, ktorí majú hrejivý pocit pri 
srdci z „dobre vykonanej práce˝.

Mária Hanková


Je to pre mňa 27 rokov v nej prežitých spolu s deťmi a kolegyňami. Je to ako 
nekonečný príbeh, ktorého každá časť vždy mala a má šťastný koniec. Hrdinami boli a 
sú moje deti - moji žiaci. Každý hrdina v mojom príbehu hral a hrá hlavnú postavu. Tých 
mojich hrdinov bolo naozaj veľa. Každému som sa snažila porozumieť, rešpektovať ho. 
Odmenou pre mňa boli a sú ich šťastné oči a usmiate tváre. Pozdrav a úsmev mojich 
bývalých žiakov, dnes už dospelých ľudí, ma pri srdci vždy poteší. Našej škole ešte 
neprajem odchod do dôchodku (ako to pri takomto jubileu býva), ale jej prajem do 
ďalšej šesťdesiatky dobrý vietor do plachiet a dobrého kapitána. 

Mgr. Zdenka Fekečová


Vybaví sa mi prvý deň v škole, prví žiaci a kolegovia s ich dobre mienenými radami. 
Je to spomienka na žiaka, ktorého som naučila čítať. Je to listovanie v albumoch 
spomienok za žiakmi, z ktorých sú dnes dospelí ľudia. Je to detské leto, dôvera rodičov 
a radosť detí. Je to čas rozhovorov a poznávania životných osudov. Slnkom zaliate 
chodby a človečina - aj to je naša škola.

Mgr. Tatiana Bukovská


Ak sa povie 60 rokov, je to veľa. Naša škola za toto obdobie prešla veľkými zmenami 
- máme dostatok učebných pomôcok, zlepšilo sa materiálne vybavenie, skrášlil sa 
celkový vzhľad školy, skvalitnil sa výchovno - vzdelávací proces a potrebujeme 
vzdelávať žiakov diferencovane. Učiteľ musí pracovať s individuálnymi vzdelávacími 
programami. Škola má svoje opodstatnenie, lebo pripravuje žiakov do života. Škola 
získava väčšiu dôveru zo strany žiakov, rodičov a sponzorov. Práca v pokojnom 
priateľskom ovzduší mi dáva silu, odhodlanie, radosť a pokoj. Najviac ma teší, že 
učenie prináša mojim žiakom radosť z nového poznania. Teší ma, ak si žiaci osvoja 
značné množstvo zručností a vedia ich náležite využiť. Odmenou za moju prácu je čistá 
úprimnosť, nefalšovaná láska žiakov a dôvera rodičov. Moja práca mi prináša silné 
emocionálne zážitky a nádej, že práca učiteľov bude adekvátne ohodnotená.

Mgr. Anna Kosorinská


V Špeciálnej základnej škole v Martine učím prvý školský rok. Hneď v prvý deň ma 
upútala pekná interiérová výzdoba školy. Už len pri obyčajnej prechádzke školskou 
chodbou je podľa výzdoby vidieť, že škola žije aktívnym duchom. Toto sa mi v ŠZŠ 
v Martine páči. Škole želám do ďalších rokov veľa pedagogickej tvorivosti. Učiteľom 
v tejto škole želám veľa spokojnosti, morálneho a finančného ohodnotenia a najmä
veľa pedagogických úspechov pri výchove a vzdelávaní žiakov. Veď ako povedal J. 
A. Komenský: „Školy sú dielňami ľudskosti”. Zušľachťovať ľudského ducha je síce 
najťažšie, ale zato najkrajšie poslanie. Tak teda veľa zdaru!

PhDr. Marián Kulich

Keď sa povie naša škola,
zážitkov ja veľa mám,

o radostiach aj starostiach premýšľam...
More rôznych myšlienok,

more rôznych spomienok.
Keď sa povie naša škola,

vždy však cítim iba jedno,
láska k deťom všetko zdolá,

veľa zvládneš keď ich v srdci máš
veľa vecí prekonáš...

Keď sa povie naša škola,
je tu úsmev zas a znova,
detská ruka vystretá,
zavedie ťa do sveta.
Svojho sveta detského
zvláštneho aj smutného...
Je to práca?... poslanie?
viac nad naše chápanie.
Malá ruka pohladí ťa,
láska k deťom dostane ťa.
Každé ráno preto čaká
„naša škola” svojho žiaka.




Prvé, čo ma napadne, keď sa povie naša škola je škola, ktorá podáva pomocnú 

ruku deťom s rôznymi mentálnymi poruchami, pri prekonávaní ich prekážok. Škola, 
ktorá deťom poskytuje príjemné prostredie, veľmi dobré vybavenie pre výchovu a 
vzdelávanie, možnosti uplatnenia v mimoškolských aktivitách a maximálnu starostlivosť. 
Škola,ktorá pripravuje deti do života v rodinnom prostredí, ale aj na to, aby sa vedeli 
úspešne začleniť a našli uplatnenie v spoločnosti v dnešných neľahkých podmienkach. 
Škola plná kvalifikovaných, starostlivých a zodpovedných špeciálnych pedagógov s
ľudským prístupom voči našim deťom.

Ing. I. Kočvara


Pre mňa má zvláštne čaro slovíčko naša a keďže som jej súčasťou, dúfam, že si 
môžem dovoliť povedať, že trošku aj moja. Práca v nej je každý deň iná, raz veselšia, 
inokedy mi ukáže aj „smutnejšiu tvár˝. No ani raz som neoľutovala, že som vstúpila 
na jej pôdu, pretože v našej škole na každom kroku, popri práci, cítite srdce nás 
všetkých.

Mgr. Ľudmila Brisudová


Predstavím si „defilé” desiatok žiakov a mnohých kolegov, ktorí mi natrvalo zostanú 
v pamäti. Je akoby nabitá energiou šikovných rúk a nápadov žiakov aj pedagógov. 
Často sa v nej cítim ako v rodine, ktorá dobre pozná mňa a ja ju. Poskytuje pomoc a 
orientáciu mladým ľuďom, ktorí nemali také šťastie ako zdravá populácia. Prajem jej 
ešte veľa tvorivých rokov a úžasnú atmosféru, ktorá pozitívne osloví rodičov našich 
súčasných i budúcich žiakov.

Mgr. Viera Hadová


Začne sa mi pred očami premietať film, ktorý sa pre mňa začal pred viac ako
desiatimi rokmi. Vybavujú sa mi v mysli tváre kolegýň,kolegov a pravdaže žiakov, ktorí v 
tomto filme zohrávali a stále zohrávajú hlavné, alebo vedľajšie úlohy. Vybavujú sa mi v
mysli scény, v ktorých sme účinkovali. Väčšina scén bola pre mňa príjemná aj zábavná. 
Hoci sa občas vyskytlo pár takých, ktoré boli smutné, či dokonca bolestné - povedala 
som si „aj to patrí k životu...” Želám si, aby pokračovanie tohto filmu vyvolávalo u mňa
aj po rokoch len príjemné spomienky na chvíle prežité v Našej škole.

Mgr. Zuzana Klaudíniová


Tento pojem vo mne evokuje predstavu správne naladeného a zohratého „orchestra” 
pedagogických i ostatných zamestnancov školy, ktorí zodpovedajú za rozvoj osobnosti 
dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Týmto zverencom naša 
škola permanentne poskytuje priestor k všestranným aktivitám, predovšetkým 
je to priestor na tvorivú motiváciu k zažívaniu úspechu. Naša škola nezabúda ani 
na prácu s multimediálnymi vzdelávacími programami - umožnila žiakom postupné 
zdolávanie krokov počítačového tajomstva, využívanie moderných vyučovacích metód 
i adekvátnych pomôcok. Rešpektuje dieťa ako partnera s vlastnými názormi, záujmami 
a plánmi. Všetky spomenuté skutočnosti by nemali zmysel, keby sa v našej škole 
kreativita pedagógov nezakladala na princípoch humanistickej filozofie v duchu dobra,
spravodlivosti a úcty k inému človeku. Výsledky práce školy sú dôkazom toho, že naša 
škola je naozaj tým dobre zohratým a fungujúcim orchestrom, ktorému do ďalších 
rokov želám veľa pozitívnej energie, supervízie a úspechov.

Mgr. Alena Pálušová


Škola ako každá iná, kde žiaci nadobúdajú vedomosti, zručnosti. Žiaci, ktorí  

potrebujú aj našu lásku a povzbudenie. Naša škola znamená pre mňa osobne aj 
školu života - kde učitelia nielen učia žiakov, ale kde sa aj učitelia musia neustále učiť 
trpezlivosti, sebaovládaniu, správnej komunikácii so žiakmi. Škola, kde každodenne 
zažívame radosti ale aj starosti, kde sa vždy niečo deje a nenechá nás zaspať na 
vavrínoch.

Mgr. Mária Hinkeová


Nie je to len budova. Pre mňa je to druhý domov, veď som v nej strávila 26 
rokov. Je tu moja druhá rodina. Deti, ktoré mi častokrát povedali mama. Kolegovia 
a kolegyne, s ktorými sme ako bratia a sestry. Spoločne sme ju zveľaďovali a vytvárali 
príjemné prostredie pre každého, kto do nej vkročil. Pri práci sme zažívali veselé, 
ale aj trochu smutnejšie chvíle. Do ďalších rokov želám „našej škole” veľa úspechov, 
aktívneho a tvorivého ducha a porozumenia pre všetkých, ktorí sú jej súčasťou.

Mgr. Jana Zúbeková


Škola je ako záhrada plná pestrých kvetov, o ktoré sa záhradníci starajú, ako 
najlepšie vedia. Občas sa nad záhradou zamračí, ale zase sa vyjasní a záhrada rozkvitne 
v plnej kráse. Našej škole želám, aby slnečných dní, pestrých kvetov a spokojných 
záhradníkov mala čo najviac.

Mgr. Anna Poláková


Keď sa povie naša škola, je to niečo ako zložitý organizmus, v ktorom sa stále niečo 
deje. Ten organizmus sa skladá z mnohých originálnych „buniek”, ktoré treba usmerniť, 
aby vedeli, ako majú fungovať. Ukázať im cestu, smer, ktorým sa uberať, lebo sú také 
originálne, že by si najradšej robili to, čo sa im zachce. Keď ten organizmus funguje 
tak ako má, vzniká veľa krásnych zážitkov a „bunky” odchádzajú domov s pocitom 
úspechu, radosti, užitočnosti, spolupatričnosti, všeobecnej spokojnosti.

Mgr. Zuzana Končeková


Špeciálna základná škola v Martine je inštitúcia, ktorá slúži na vzdelávanie 
a vychovávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Kvalitnú výučbu a výchovu žiakov, 
navštevujúcich túto školu, zabezpečujú veľmi kvalitní špeciálni pedagógovia. Svojimi 
vedomosťami, tvorivosťou, nápaditosťou títo ľudia usmerňujú a uľahčujú rozvoj 
osobností detí.

Mgr. Mažáriová Mária


Vidím pred sebou mladú učiteľku, ktorú pridelili pred rokmi učiť do osobitnej 
školy. Stála som na Memorandovom námestí, hneď vedľa evanjelického kostola. 
Triedy bez umývadla, s obrovskými kachľami, WC na dvore... Akoby sa na tieto deti 
trochu pozabudlo. Po dvadsiatichpiatich rokoch som sa vrátila do špeciálnej základnej 
školy. Do rovnocennej školy s ostatnými základnými školami. Do školy, kde deti naozaj 
nemusia mať pocit, že sú v niečom ukrátené.

Mgr. Petrovičová Naďa 



Žiaci o NAŠEJ ŠKOLE a učiteľoch v nej...
(názory z hodín etickej výchovy tak, ako ich žiaci napísali)

Čo mám rád/rada na svojich učiteľoch?

Piataci: 
- sú dobrí - pomáhajú nám - požičajú nám pero, lepidlo - odpustia nám - učia nás 
niečo nové, čo nevieme - vážia si nás - pani učiteľky sú zlaté.

Šiestaci: 
- zaoberajú sa s nami - sú na nás milí - pani učiteľky sú upravené - majú radi 
deti - neubližujú nám - chcú nám iba dobre - vedia dobre čítať - chodia pekne do 
roboty - slušne sa správajú ku žiakom - dávajú nám dobré známky.

Siedmaci: 
- učia nás vedomosti - učia nás ako sa máme správať - poradia nám - vypočujú 
nás - keď niečo nevieme, tak pomôžu, vysvetlia ako to máme robiť - dávajú dobré 
rady do budúcnosti - keď si niečo zabudneme, tak nám to odpustia - keď sú žiaci 
zlí, tak trochu aj zakričia - môžeme im povedať svoj názor - hovoria čarovné 
slovíčka - pekne sa obliekajú - sú ochotní nám pomôcť - dobre sa s nimi rozpráva 
- dobre vysvetľujú učivo - vedia dodržiavať zásady.

Ôsmaci: 
- chcú nás niečo naučiť, aby sme neboli hlúpi a niečo aj vedeli - vedia pochváliť 
- podporujú nás - majú s nami trpezlivosť - učia nás do života.

Deviataci: 
- sú úprimní a skvelí - nerobia rozdiely - chystajú si veci do roboty
- usmievajú sa - sú aj spravodliví.

Aký by mal byť dobrý učiteľ?

Piataci: 
- skvelý - zdvorilý - nemrzutý - trochu prísny - neskutočne dobrý - má mať rád 
deti - milý - slušný - nemá kričať - múdry - čarovný - zdravý - aby nám veril.

Šiestaci: 
- aby nám nedával žiadne úlohy - aby nám dával samé jednotky a žiadne päťky 
- aby nás počúval - príjemný - veselý - pracovitý - vtipný - usmiaty - láskavý.

Siedmaci: 
- mal by mať dobré srdce - aby pomáhal slabším - aby vedel poradiť - pozorný 
- nemal by byť lenivý - mal by všetko vedieť - mal by si vážiť to, čo má - šťastný 
- mal by byť spokojný so svojím platom - mal by hovoriť čarovné slovíčka 
- pokojný.

Rozprávkový deň

Zdravá desiatka

Počítače

Ôsmaci: 
- skromný - sympatický - šikovný - kľudný - mal by vedieť nadviazať reč 
- komunikatívny - trošku prísnejší - dávať žiakom dobrý príklad od seba - aby sa 
vedel zasmiať - aby chápal žiaka - mal by byť vzdelaný - musí ísť podľa plánu 
- musí rozumieť deťom - musí mať trpezlivosť so žiakmi - aby nás mal rád - aby 
nebol nervák - spravodlivý - aby sa nám venoval - aby nerobil rozdiely medzi 
žiakmi - chápavý - otvorený - aby vedel odpúšťať.

Deviataci: 
- aby bol spokojný so svojimi žiakmi - aby sa s ním dalo rozprávať o všeličom - aby 
sa vedel postarať o seba aj o rodinu - aby chodil pekne oblečený - aby sa vedel 
zrozumiteľne vyjadriť - aby nám dôveroval - zdravý - nemal by klamať.

Čo mi dáva naša škola?

- vedomosti - poučenie - vzdelanie - ako sa máme správať, keď sme hocikde - 
múdrosť - pomáha nám učiť do budúcnosti - učí nás ako sa správať medzi ľuďmi 
- učí nás, aby sme neboli hlúpi - snaží sa spraviť pre nás to najlepšie, aby sme 
sa tu dobre cítili - dáva nám šancu vyučiť sa - objavuje v nás talent, aký sami 
nevieme, že ho máme.



Na záver...

Každá škola má svoju históriu. 
Tá NAŠA si ju píše už šesťdesiat rokov. 
Úspechy a sklamania, víťazstvá i prehry, radosti a trápenia. 
Za tým všetkým vždy nové výzvy, ktoré posúvajú školu dopredu. 
Za tým všetkým ľudia, „malí i veľkí”, bez ktorých by to v škole nefungovalo. 
Malí ľudia - žiaci, ktorí sa učia v NAŠEJ škole stať sa veľkými. 
Postupne, po krôčkoch, za pomoci veľkých ľudí. 
Veľkí ľudia - pedagógovia, ktorí sa v NAŠEJ škole stávajú malými. 
Každý deň, na chvíľu, v spoločnosti malých ľudí. 
Veľkí ľudia učia malých a malí ľudia zas veľkých. 
Učíme sa navzájom. 
Niekedy sa to darí jedna radosť, inokedy je potrebné viac úsilia a trpezlivosti na 
obidvoch stranách. 
Tešíme sa z maličkostí, drobných úspechov, usilujeme sa o to, aby nám v NAŠEJ 
škole bolo spolu dobre. 
Vážime si dôveru rodičov, ktorí sa rozhodli zveriť svoje dieťa do našej 
starostlivosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám nezištne poskytujú pomoc.

Mgr. Gabriela Jurčiová
Hodnoty školy

Z interiéru našej školy



 

Sponzori školy

ROTARY KLUB MARTIN
MESTO MARTIN

GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava 
LOMBARDINI SLOVAKIA s.r.o., Martin

UNIMPEX s.r.o., Martin
PEKÁREŇ HRUŠKA s.r.o.

VIENA INTERNATIONAL s.r.o., Martin
VST s.r.o., Martin

...a ďalší nemenovaní darcovia.

Rotary klub škole
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