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Slovo na úvod 
 

Milí rodičia, priatelia školy, 

 dovoľte nám, aby sme Vám pri príleţitosti slávnostnej 

kultúrnej akadémie našej školy bliţšie predstavili Základnú školu 

Lovinobaňa. 

Bulletin prostredníctvom nasledujúceho textového a obrazového 

materiálu prezentuje a stvárňuje činnosti školy a poskytuje Vám 

moţnosť detailnejšie sa oboznámiť s profilom školy, ako aj 

s výsledkami práce učiteľov, vychovávateliek školského klubu detí, 

vedúcich záujmových útvarov  a vedenia školy v šk. roku 2013/2014.   

Prostredníctvom  fotodokumentácie  nahliadneme aj pár  rokov 

dozadu, poinformujeme Vás o postupnom modernizovaní  

a technickom zhodnocovaní priestorov a  učební  základnej školy. 

Výsledky práce pedagogických zamestnancov sú úspechy našich 

ţiakov na rôznych predmetových olympiádach, súťaţiach či 

porovnateľná úspešnosť našich deviatakov s celoslovenským 

priemerom v celoslovenskom testovaní deviatakov z predmetov 

matematika a slovenský jazyk.  

Z  27 končiacich deviatakov chce pokračovať v gymnaziálnom štúdiu 

7- 8 ţiakov z toho 2 ţiaci na anglickom bilingválnom gymnáziu.    

Nás učiteľov tento fakt teší, lebo vidíme, ţe naša snaha,  prebudiť 

u týchto detí záujem  sa ďalej vzdelávať,  nebola zbytočná. 

Za 10 mesiacov šk. roka sa denne nestretávame len s radosťou, 

spokojnosťou a úspechom , ale aj s problémami rôzneho charakteru, 

riešime rôzne detské bôle, nechuť do učenia, zabudnuté domáce 

úlohy, bolesti brucha či hlavy, ale aj váţnejšie porušenia školského 

poriadku ako je záškoláctvo a nedostatok základných učebných 
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pomôcok -  to sú však priestupky, za ktoré vţdy môţu rodičia, lebo 

práve rodič nesie plnú zodpovednosť za vytváranie podmienok       

pre svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Medzi dlhodobé ciele školy patrí: 

 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces, vzdelávacie výsledky 

ţiakov – merateľné výstupy - Testovanie 9, výsledky 

prijímacích konaní na SŠ,   

 starostlivosť o deti nadané, ale aj o deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími poţiadavkami a deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

 úspechy ţiakov v súťaţiach a predmetových olympiádach,  

 rôznorodá ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti, 

 príjemné pracovné prostredie, 
 efektívna spolupráca so zriaďovateľom školy.    

 

Medzi hodnoty školy, ktoré sa snaţí vedenie školy napĺňať, aby 

práca školy  bola čo najefektívnejšia a splnila očakávania svojho 

okolia, svojich ţiakov, rodičov a verejnosti patrí:   fungujúci vzťah  

rodič – učiteľ – škola a ten je základom spokojnosti nás všetkých. 

 

 

     RNDr. Katarína Golianová      

               riaditeľka školy                          
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Profil školy 
 

Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem 

klasických tried ZŠ, máme zriadené aj tri špeciálne triedy pre deti 

s mentálnym postihnutím. Školu navštevujú ţiaci, ktorí sú rozdelení 

do pätnástich tried. 

Základnú školu tvoria: 

 pavilón A – hlavná budova, priestory druhého stupňa 

v priestoroch sú zriadené aj odborné učebne (fyziky, chémie a 

IKT), telocvičňa, šatne, školská kuchyňa a jedáleň, kabinety, 

školská kuchynka, riaditeľňa, zborovňa, školská a učiteľská 

kniţnica, sklad učebníc, archív 

 

 pavilón B –  priestory prvého stupňa, ŠKD 

 

 pavilón C – školské dielne, počítačová učebňa 

 

 

 športový areál – antukové ihrisko, multifunkčné ihrisko 

 

 lesopark školy 

Pri škole je zriadený školský klub detí. Tvoria ho dve oddelenia, 

ktoré navštevujú prevaţne ţiaci prvého stupňa ZŠ a ţiaci prvého 

stupňa špeciálnych tried. 

ZŠ Lovinobaňa je spádová škola pre deti z obcí: Dobroč, 

Kotmanová, Podrečany a Uderiná. 

Škola poskytuje primárne a niţšie stredné vzdelanie. 
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Aké je zameranie našej školy? 

 

» sme škola, ktorá dbá o pozitívny a ľudský prístup k dieťaťu, 

» zdôrazňujeme potrebu kvalitných vzájomných vzťahov               

na všetkých úrovniach, ktorých sa vyučovací proces dotýka (učiteľ – 

ţiak,  učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ), 

» prioritou je syntéza všestranného vzdelávania a kvalitnej 

výchovy, 

» podporujeme rozvíjanie jazykových kompetencií od útleho 

detstva – rozšírená výučba cudzích jazykov od 1. ročníka.                

Časová dotácia vyučovania CJ: 

I. stupeň: Anglický jazyk 

1. ročník/1 hod. týţdenne 

2. ročník/ 2 hod. týţdenne 

3.- 4. ročník/3 hod. týţdenne  

II. stupeň: Anglický jazyk 

5.- 9. ročník /3 hod. týţdenne 

      Nemecký jazyk 

6.- 9. ročník / 2 hod. týţdenne 

» Výučba CJ prebieha v moderných učebniach s IKT vybavením. 

» Výučba cudzích jazykov prebieha aj v rámci   záujmového  

jazykového útvaru  II. stupňa a v predmete Konverzácia v anglickom 

jazyku v 8. ročníku. 
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» Preferujeme rozvoj čitateľskej a digitálnej/informatickej 

gramotnosti ţiakov – rozšírená výučba informatiky                         

od 2. ročníka (Informatická výchova na I. stupni, Informatika, DIS    

na II. stupni), i v rámci záujmových útvarov (ponúkame počítačové 

krúţky), škola disponuje s dvomi počítačovými učebňami 

s projekčnou technikou. 

» Dbáme o zodpovednú prípravu ţiakov na celoslovenské testovanie 

a na prijímacie skúšky. 

» V testovaní deviatakov (monitore) dosahujeme kaţdoročne 

výsledky rovnajúce sa celoslovenskému priemeru. 

» Vyučovaním netradičných predmetov (Výchova k manţelstvu 

a rodičovstvu, Základy ošetrovateľstva, Environmentálnej výchovy) 

posilňujeme schopnosť detí získať priateľský vzťah k iným ľuďom, 

k prírode, k novodobým prostriedkom komunikácie (média/internet) 

a formujeme ich tak k získaniu vedomia zodpovednosti za ich ţivot. 

» Dlhodobo dosahujeme vynikajúce vzdelávacie výsledky 

a úspechy   na rozmanitých súťaţiach (vedomostné, umelecké, 

športové) regionálneho i celoslovenského charakteru. 

Škola je ďalej zameraná na: 

 realizáciu drogovej prevencie, prevencie proti šikanovaniu 

a patologickým javom 

 realizáciu environmentálnej výchovy 

 prírodovedné predmety 

 športovú výchovu – volejbal, atletika, florbal, futbal 

 



6 
 

Školský vzdelávací program 
 

Predstavuje základný strategický dokument školy, podľa ktorého sa 

realizuje výchova a vzdelávanie na škole a jej profilácia. 

Školský vzdelávací program „Vzdelanie pre kaţdého“ zahŕňa: 

× učebné plány a učebné osnovy pre triedy ZŠ – ISCED 1, ISCED 2 

× IVVP individuálne začlenených ţiakov 

ŠkVP ISCED 1 je uplatňovaný pre 1.- 4. ročník 

ŠkVP ISCED 2 je uplatňovaný pre 5.- 9. ročník 

Rozmanitosť predmetov v rámci  voliteľných hodín v ŠkVP je 

ovplyvnená zapojením  školy do Národného projektu – Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít – zavedené  (klasifikované) predmety: 

I. stupeň:  Maľované čítanie, Anglický jazyk, Svet okolo nás, 

Záţitkové čítanie 

II. stupeň: História a my, Cvičíme si čítanie, Výchova k manţelstvu 

a rodičovstvu, Základy ošetrovateľstva, Svet v obrazoch, 

Konverzácia v anglickom jazyku, Digitálny svet, Environmentálna 

výchova. 

Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým a stredným 

stupňom mentálneho postihnutia obsahuje: 

×  učebné plány  pre špeciálne triedy ISCED 1 

ŠkVp ISCED 1 pre ţiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho 

postihnutia je uplatňovaný pre 1. - 4. ročník a pre 5.- 9. ročník. 
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Čo by ste mali o nás vedieť? 
 

» Učíme sa v atmosfére radosti, tvorivosti a spolupráce. 

» Zdôrazňujeme rozvíjanie talentov, schopností, kladných čŕt 

dieťaťa. 

» Podnecujeme komplexné formovanie osobnosti dieťaťa ako 

jedinečného originálu. 

» Dbáme o pozitívny a priateľský prístup učiteľa k ţiakovi, ktorý 

sa prejavuje v otvorenej  a nenásilnej komunikácii, empatii 

a pozornosti voči jeho potrebám. 

» Širokou a rôznorodou ponukou  záujmovej činnosti podporujeme 

záţitkové učenie a racionálne vyuţitie voľného času detí. 

» Pravidelne organizujeme školy v prírode  ako aj ďalšie doplnkové 

činnosti (plavecké/lyţiarske kurzy, vzdelávacie exkurzie, výlety, 

výchovné koncerty, MDD, charitatívne zbierky, vianočné 

vystúpenia). 

» Exteriér školy ponúka nový veľký športový areál s rozmanitými 

moţnosťami vyuţitia. 

» Vyučovací proces prebieha v esteticky pôsobivom a podnetnom 

prostredí s pravidelným vyuţívaním moderných digitálnych 

zariadení ( IKT technika, projekčná technika v odborných učebniach, 

triedach) a inovatívnych vyučovacích metód (projektové 

vyučovanie). 

» Budova školy sa neustále modernizuje a skrášľuje, čím nadobúda 

dôstojnú  a účelnú podobu. 
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Materiálno-technické vybavenie školy  
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Organizačná štruktúra  2013/2014 
 

Riaditeľ školy:    RNDr. Katarína Golianová 

Zástup. riad. školy:  PaedDr. Renata Tóthová 

Výchovný poradca:  Mgr. Katarína Sluková 

I. stupeň ZŠ:          I.A  Mgr. Hedviga Reháneková 

         II.A  Mgr. Jaroslava Markotánová 

        III.A  Mgr. Miriam Jakubove 

        III.B    PaedDr. Daniela Líšková 

        IV.A Mgr. Renata Kocúrová 

II. stupeň ZŠ:        V.A  Mgr. Eva Gembická 

       VI.A  PaedDr. Dana Mániková 

      VII.A  Mgr. Radoslava Flešková 

      VII.B  Mgr. Jarmila Malčeková 

     VIII.A  Mgr. Katarína Sluková 

        IX.A Mgr. Petra Komárová 

       IX.B  Ing. Miroslava Ďurove 

Špeciálne triedy:    1. ŠT  Mgr. Zuzana Kristínová 

       2. ŠT  Mgr. Katarína Šisáková 

       3. ŠT  Mgr. Anna Odzganová 
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Bez triednictva:   Mgr. Ján Baláţik 

    Mgr. Mária Líšková 

    Mgr. František Koščák 

    Mgr. Dana Murínová 

Školský klub detí: 1. odd. Zlatica Kubišová 

      2. odd.  Mgr. Paula Markotánová 

Asistent učiteľa:   Jana Martinská 

    Mgr. Lucia Barcajová 

    Mgr. Petra Borovcová 

Ekonómka školy:  Ing. Marcela Sojčiaková 

Technický personál:  Ján Šiman 

    Erika Krňanová 

    Andrea Longauerová 

    Jolana Šimanová 

    Viera Šróbová 

    Ján Bobáľ  

Školská jedáleň:   Renata Mihalková – vedúca ŠJ 

    Jana Šuhajová – hlavná kuchárka 

    Katarína Bobáľová – kuchárka 

    Terézia Karlíková - kuchárka 
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Rada školy  
 

Rada školy  sa vyjadruje k hlavných úlohám školy, dáva podnety 

a návrhy  na skvalitnenie činnosti, spolupodieľa sa na realizácii úloh, 

poskytuje pomoc, schvaľuje ŠkVP. 

Členovia Rady školy: 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD. – predseda RŠ 

Darina Mochťáková 

Monika Tušimová 

Pavol Gabľas 

PaedDr. Dana Mániková 

Mgr. Katarína Šišáková 

Renata Mihalková 

Ján Baláţ 

Bc. Peter Ďalog 

Ivana Blahútová 

Mgr. Ľubomír Kováčik 
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Projekty školy 
 

Naša škola sa zapojila do týchto projektov: 

 Infovek 

Projekt je zameraný na informatizáciu školy, škola má 

prostredníctvom tohto projektu internetové pripojenie, interaktívne 

systémy, WIFI pripojenie v budove školy. 

 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie                 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

Cieľom projektu je zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti 

uplatňovania IKT vo vyučovaní, ako aj modernizácia materiálno-

technického vybavenia škôl o PC techniku. Projekt je realizovaný 

prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 

 Komparo 

Za účelom autoevalvácie sa škola zapája do projektu Komparo, 

cieľom ktorého je testovanie vedomostí ţiakov z predmetov MAT, 

SJL, prírodovedná oblasť, spoločenskovedná oblasť a všeobecné 

predpoklady k učeniu. 

 PEER programy 

Sú zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, formovanie 

správnych medziľudských vzťahov medzi ţiakmi, kyberšikanu, 

ochranu pred AIDS,  HIV a iné rovesnícke aktivity.                       

Programy realizujú  vybraní ţiaci  7. – 9. ročníka.       

 Pravidelne sa zúčastňujú výcviku v CPPPaP Lučenec. 
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 Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno – patologických javov 

v školskom prostredí 

 Projekt Tallis 

Medzinárodný projekt zameraný na hodnotenie pracovných 

podmienok pedagogických zamestnancov škôl. 

 Národný projekt „Profesijný a kariérový rast 

pedagogických zamestnancov 

Škola získala notebooky, do projektu sa zapájajú pedagogickí 

zamestnanci v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

 Recyklohry 

Cieľom projektu je zaistiť recykláciu drobných starých 

elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere. 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva 

Projekt je v rámci operačného programu „Informatizácia 

spoločnosti“.  Škola získa interaktívnu tabuľu, notebook a 20 ks 

tabletov, ktoré prispejú k modernizácii odbornej učebne fyziky, 

chémie a biológie.   

 Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy 

 Letom stredovekom – projekt hradu Modrý Kameň 

Projekt je zameraný na vyuţitie internetu pri historickom bádaní a  

obohatí vedomosti našich ţiakov so ţivotom v stredoveku v rámci 

hier na hrade Modrý Kameň. 
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 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít  

Prostredníctvom projektu získala škola interaktívne systémy, učebné 

pomôcky, kancelárske potreby a materiál na záujmovú činnosť 

ţiakov. 

 Nadačný fond Myšlienka 

Do programu sme zapojený uţ 3 roky, v rámci ktorého sme získali 

stavebnice na robotické programovanie a naši mladí programátori 

súťaţili v robotickej súťaţi FLL. V šk. roku 2012/2013 vyhrali 

krajské kolo a postúpili  do medzinárodného semifinálového kola 

krajín V4 + Bulharsko, kde sa umiestnili    na peknom 16. mieste. 
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Záujmová činnosť 
 

Veľa príleţitostí pre rozvíjanie vlastnej tvorivosti a talentu detí 

poskytujú mimoškolské záujmové činnosti. Škola kaţdoročne ponúka 

niekoľko záujmových krúţkov a činností: 

Redakčný krúţok   Mgr. Radoslava Flešková 

Cvičenia z anglického jazyka Mgr. Jarmila Malčeková 

Cvičenia zo SJL   PaedDr. Dana Mániková 

Učíme sa hrou   Mgr. Anna Odzganová 

Rovesníci   Mgr. Anna Odzganová 

Cvičenia z matematiky  Mgr. Petra Komárová 

Tancuj, spievaj, raduj  sa  Mgr. Zuzana Kristínová 

Stolný tenis   Mgr. Petra Komárová 

Stolný tenis   Mgr. Eva Gembická 

Učíme sa s počítačom  PaedDr. Daniela Líšková 

Brumík    Mgr. Miriam Jakubove 

Uč sa a zabávaj   Mgr. Renata Kocúrová 

Z rozprávky do rozprávky  Mgr. Hedviga Reháneková 

Počítače hrou   Ing.  Miroslava Ďurove 

Šikovníček   PaedDr. Dana Mániková 
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Zumba    Mgr. Anna Odzganová 

Tvorivé dielne   Mgr. Katarína Šišáková 

Učenie a zábava   Mgr. Jarmila Markotánová 

Počítač – môj kamarát  PaedDr. Daniela Líšková 

Vševedko   Mgr. Miriam Jakubove 

Zábavná školička   Mgr. Renata Kocúrová 

Zdravotnícky krúţok  rodič  Darina Mochťáková 

Volejbal    rodič  Renata Popovičová 

Futbal    rodičia Pavol Gabľas, Pavol Halaj 
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Školský klub detí 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi  Výchovným 

programom  „LIPKA“ a plánom práce školy. Jednotlivé úlohy 

a akcie sú v spolupráci s deťmi rozpracované do týţdenných plánov. 

Moţnosť aktívneho podielu detí pri výbere obsahu, príprave činnosti 

a podujatí významne stimuluje ich záujem a aktivitu. 

Vyniká mimoriadnou starostlivosťou a materinským prístupom 

vychovávateliek ako aj bohatou záţitkovou činnosťou. 

Vynakladá veľké úsilie pri tvorbe rozmanitého programu 

rozvíjajúceho nielen rôzne zručnosti a kreativitu detí, ale aj sociálne 

vedomie, osobnostný a emocionálny rast. 

Zabezpečuje kaţdodennú odbornú prípravu na vyučovanie. 

Prevádzka ŠKD od 11.15 hod. – do 15.40 hod.  
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Centrum voľného času 
 

Od 1.9. 2013 je pri ZŠ Lovinobaňa zriadené Centrum voľného času, 

ktoré pracuje podľa výchovného programu „Hry s loptou“.    

V rámci tohto školského zariadenia pracuje volejbalový a futbalový 

útvar pod vedením: Mgr. Jána Baláţika, Mgr. Miriam Jakubove         

(oddelenie prípravky 3.- 4. ročníka), Renaty Popovičovej, Pavla 

Gabľasa. 

Ţiaci absolvujú aspoň 1x ročne 2 - 3 dňové sústredenie zamerané      

na rozvoj zručností vo volejbale, relaxáciu a zvýšenie fyzickej 

kondície.  

Dievčatá sú zapojené do súťaţe organizovanej Slovenskou 

volejbalovou federáciou JUH-SLOVENSKO, v 6-kovom volejbale, 

mladšie ţiačky. 

Chlapci reprezentujú školu a Obec Lovinobaňa v majstrovskej súťaţi 

vo futbale – 1. trieda ţiaci. 
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Spolupráca s OZ  Zober loptu, nie drogy  
 

Naša škola spolupracuje s OZ Zober loptu, nie drogy so sídlom 

v Košiciach, ktoré  podporuje športové akcie  pre  ţiakov základných 

škôl a mladých ľudí. 

 OZ zabezpečuje materiálnu a technickú podporu  potrebnú              

na realizáciu športových aktivít,  hlavne loptových hier – futbal, 

volejbal, basketbal, florbal, pitný reţim, desiatu, sladkosti a tieţ ceny 

pre najlepších ţiakov v športových hrách. 

Cieľom projektu je presvedčiť mladých ľudí,  ţe je lepšie vziať        

vo voľnom čase do rúk loptu , neţ drogy.   
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Školská jedáleň 
 

» je zapojená do projektu „Školské ovocie“ v rámci ktorého  

dostávajú ţiaci k obedu 1x týţdenne jablkovú šťavu s rôznymi 

príchuťami a ovocie 

» Projekt „Školský mliečny program“ nám pomáha v podpore 

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre naše deti 

» Projekt „Danone – školská mliečna liga“ nám ponúka moţnosť 

bonusov, ktoré si môţeme uplatniť pri nákupe kuchynských 

a jedálenských potrieb 

» sme drţitelia niekoľkých  certifikátov „Zdravá mliečna jedáleň“ 
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» ponúka výbornú, pestrú a chutnú stravu, ktorú oceňujú všetci 

stravníci 

 

 

 

 

 

 

 

» výborný kolektív kuchárok 
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Galéria najlepších žiakov školy                 

v šk. roku 2013/2014 
 

Na galériu najlepších ţiakov sú kaţdoročne po prerokovaní 

v pedagogickej rade a schválení riaditeľkou školy navrhnutí ţiaci, 

ktorí podľa školského poriadku ZŠ v Lovinobani spĺňajú nasledovné 

kritériá: 

» majú výborný prospech a slušné správanie 

» úspešne reprezentovali školu v predmetových olympiádach alebo 

v súťaţiach na okresnej a vyššej úrovni 

» sú ochotní pomôcť spoluţiakom, triednym učiteľom alebo iným 

ľuďom 

I. stupeň  

Liliana Gondová, 1.A – výborný prospech, vzorné správanie, 

úspešný riešiteľ celoslovenskej matematickej súťaţe Klokanko 

Daniel Šróba, 3.A – výborný prospech, úspešný riešiteľ okresného 

kola matematickej súťaţe Pytagoriáda 3. ročník – 6. miesto 

Monika Sojčiaková, 3.A – výborný prospech, 1. miesto v recitačnej 

súťaţi Hviezdoslavov Kubín -  obvodné kolo a úspešná reprezentácia 

na regionálnom kole 

Veronika Gúgľavová, 3.A – výborný prospech, 3. miesto                 

v obvodnom kole speváckej súťaţe „Slávik Slovenska“ 

Kamil Mihalko,  4.A – výborný prospech, pomoc spoluţiakom, 

3.miesto v obvodnom kole recitačnej súťaţe Šaliansky Maťko, účasť 
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v obvodnom kole súťaţe Timravina studnička, recitácie                       

na kultúrnych podujatiach Obce Lovinobaňa 

Katka Mičianiková, Nina Bystrianska, Nikolas Hangonyi – 2.A 

Zuzana Šoltésová – 3.A, Natália Karáseková,  Alex Šuľan – 3.B 

Veronika Peťková – 4.A: výborný prospech slušné správanie 

a reprezentácia v školských kolách rôznych súťaţí 

II. stupeň 

Rebecca Mochťáková, 9.A – výborný prospech, úspešná 

reprezentácia školy v biologickej olympiáde kat. C – okresné kolo 

2.miesto, krajské kolo 2. miesto, reprezentácia školy v okresnom kole 

dejepisnej olympiády a v obvodnom kole recitačnej súťaţe 

Timravina studnička  

Karin Gabľasová, 9.A – výborný prospech, výborné výsledky 

v celoslovenskom testovaní deviatakov, úspešná reprezentácia školy 

v chemickej olympiáde – 1. miesto okresné kolo, 7. miesto krajské 

kolo, úspešná reprezentácia školy v atletike – beh, 4. miesto v behu 

starších ţiačok „ O Pohár Domu Matice slovenskej v Lučenci “ účasť 

v obvodnom kole literárnej časti súťaţe „Európa v škole“, úspešná 

reprezentácia školy v okresnom kole cezpoľného behu  

Zuzana Bellová, 9.A – výborný prospech, úspešná reprezentácia 

školy v chemickej olympiáde – 2. miesto okresné kolo a 8. miesto 

krajské kolo, úspešná reprezentácia školy v atletike – beh, štafeta, 

účasť v celoslovenskom kole súťaţe vo vlastnej tvorbe „Literárny 

Lučenec 2013“ 

Natália Ďalogová, 9.A – úspešná reprezentácia školy vo vlastnej 

literárnej tvorbe – 2. miesto v celoslovenskej súťaţi „Literárny 

Lučenec 2013“, postup výtvarnej práce „Vesmír očami detí“            

do celoslovenského kola, účasť v obvodnom kole literárnej časti 

súťaţe „Európa v škole“, účasť v obvodnom kole recitačnej súťaţe 



26 
 

Hviezdoslavov Kubín, reprezentácia školy v celoslovenskej súťaţi        

vo vlastnej tvorbe „Medziriadky 2014“, úspešná reprezentácia školy 

v atletike – beh – štafeta – skok do diaľky 

Michaela Šárkanová, 9.B – výborný prospech, slušné správanie, 

úspešná reprezentácia školy v okresnom kole chemickej olympiády – 

6. miesto  

Kristína Vrbiniaková, 9.B – úspešná reprezentácia školy               

vo volejbale, úspešná reprezentácia školy v speváckych súťaţiach – 

2. miesto v regionálnom kole „O Zlatú guľôčku“ a 3. miesto 

v okresnom kole „Slávik Slovenska“, účasť na kultúrnych 

podujatiach Obce Lovinobaňa 

Dominika Vrbiniaková, 9.B – úspešná reprezentácia školy             

vo volejbale, v cezpoľnom behu a v atletike – 3. miesto                         

na Novohradských hrách vo vrhu guľou 

Zuzana Albertiová, 8.A – výborný prospech, slušné správanie, 

úspešná reprezentácia školy vo volejbale, 3. miesto v okresnom kole 

biologickej olympiády kat. C,  3. miesto v okresnom kole literárnej 

časti súťaţe „Európa v škole“, reprezentácia školy v celoslovenskej 

literárnej súťaţi „Literárny Keţmarok“ 

Martin Halaj, 8.A – úspešná reprezentácia školy v okresnom kole 

biologickej olympiády kategórie C – 1. miesto a na krajskom kole 

skončil ako úspešný riešiteľ na 7. mieste, úspešný riešiteľ okresného 

kola geografickej olympiády 8. ročník – 3. miesto a riešiteľ krajského 

kola tejto olympiády 

Kristína Ďuračková, 8.A – úspešná reprezentácia školy v okresnom 

kole olympiády z nemeckého jazyka,  vzorná práca v rovesníckych 

programoch PEER 

Vanda Peťková, 7.A – výborný prospech, úspešná reprezentácia 

školy vo volejbale, účasť v obvodnom kole geografickej olympiády 
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Michaela Popovičová, 7.A - výborný prospech, úspešná 

reprezentácia školy vo volejbale, účasť v obvodnom kole 

geografickej a dejepisnej olympiády 

Martin Sojčiak, 7.A – výborný prospech, úspešná reprezentácia 

školy v okresnom kole matematickej olympiády 7. ročník - 3. miesto, 

reprezentácia školy v geografickej,  dejepisnej olympiáde a okresné 

kolo biologickej olympiády kat. D – 2. miesto 

Andrea Škropeková, 7.A – výborný prospech, úspešná 

reprezentácia školy v okresnom kole biologickej olympiády kat. D  

Viktória Poliaková, 7.B – výborný prospech, úspešná reprezentácia 

školy v okresnom kole biologickej olympiády kat. D – 3. miesto 

Patrícia Podhorová, 6.A – výborný prospech, úspešná reprezentácia 

školy v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D, 

reprezentácia školy v obvodnom kole dejepisnej a matematickej 

olympiády 

Terézia Mičianiková, 6.A – výborný prospech, úspešná 

reprezentácia školy v okresnom kole dejepisnej olympiády –             

6. miesto, geografickej olympiády – 5. miesto a biologickej 

olympiády kategórie D – 2. miesto, reprezentácia školy v obvodnom 

kole recitačnej súťaţe Šaliansky Maťko, Timravina studnička 

a Hviezdoslavov Kubín 

Lenka Majerová, 6.A – úspešná reprezentácia školy v biologickej 

olympiáde kategórie D a v celoslovenskej internetovej súťaţi             

I-Bobor 

Jakub Mochťák, 5.A – reprezentácia školy v okresnom kole 

zdravotníckej súťaţe, účasť v obvodnom kole literárnej časti súťaţe 

„Európa v škole“, účasť v obvodnom kole recitačnej súťaţe 

Hviezdoslavov Kubín, úspešný riešiteľ okresného kola geografickej 

olympiády 5. ročník 
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Branislav Gúgľava, 5.A – reprezentácia školy v predmetových 

olympiádach a v súťaţiach : 6. miesto úspešný riešiteľ obvodného 

kola geografickej olympiády, I-Bobor – internetová súťaţ, 3. miesto 

okresné kolo matematickej olympiády 5. ročník, reprezentácia školy 

v okresnom kole zdravotníckej súťaţe 

Špeciálne triedy 

Klaudia Oláhová, výborný prospech, reprezentácia školy                

vo výtvarných súťaţiach v rámci špeciálnych škôl regiónu 

Miroslav Laurenčík,  pomoc triednej učiteľke pri formovaní 

kolektívu triedy, účasť na školských kolách recitačnej  a speváckej 

súťaţe 

Lukáš Oláh, výborný prospech, slušné správanie a vzorná 

dochádzka do školy 

 

 

„ Cena riaditeľky školy“             Karin Gabľasová, 9.A 

 

Za vynikajúce športové úspechy je udelená cena:  

„ Najlepší športovec školy“  Martin Majkút, 8. A 

„ Najlepšia športovkyňa školy“ Dominika Vrbiniaková, 9. B  
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Výsledky ţiakov v športových súťaţiach: 

Cezpoľný beh 

 okresné kolo chlapci – 1. miesto – postup na krajské kolo – 4. miesto  

( Denis Grexa, Roman Longauer, Martin Majkút)  

 okresné kolo dievčatá – 2. miesto 

 ( Ţ. Kurnasová, D. Vrbiniaková, K. Gabľasová) 

Novohradské hry v atletike :  

druţstvo chlapcov – 5.miesto 

druţstvo dievčat – 3. miesto 

Coca – Cola Školský pohár vo futbale – účasť v 2 kolách, ktoré 

organizovala ZŠ Lovinobaňa na futbalovom štadióne obce                

za spolupráce s trénerom ţiakov Pavlom Gabľasom 

Volejbal chlapci: majstrovstvá okresu – 3. miesto 

Volejbal dievčatá:  

majstrovstvá okresu – 1. miesto           

regionálne kolo – 3. miesto 

Pláţový volejbal dievčatá – súťaţ SŠ Lučenec a pozvaná ZŠ 

Lovinobaňa  – 1. miesto  

Turnaj ţiačok SŠ Lučenec vo volejbale a pozvaná ZŠ Lovinobaňa: 

3. miesto 
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Midimax:                                                                                          

dievčatá – obvod 1. miesto, semifinále región – 2. miesto                                                                                            

chlapci – obvod 1. miesto, región sa ešte hrá  

Minimax:                                                                                              

chlapci – 1. kolo – 1. miesto, 2. kolo – prebieha 

Dievčatá sú zapojené do súťaţe organizovanej Slovenskou 

volejbalovou federáciou, kde získali 8. miesto – JUH – Stredné 

Slovensko z 12 druţstiev. 

Ţiaci 3. – 4. ročníka sú zapojení do atletickej súťaţe „Novohradská 

liga“ ako jediná vidiecka škola. Súťaţ prebieha v 3 kolách, končí 

v júni. Jesenné kolo absolvovali: Ján Vrbiniak, Radoslav Očenáš, 

Kamil Berky, Miroslav Spišiak, Patrik Bartoš, Ján Berky, Martin 

Berky.  

Beh mládeţe „O  Pohár Domu Matice slovenskej“ v Lučenci  školu 

reprezentovali: 

mladšie ţiačky: Marta Majkútová 5.A – 2. miesto                       

staršie ţiačky: Karin Gabľasová  9.A – 4. miesto                           

starší ţiaci : M. Majkút – 4. miesto, R. Longauer – 8. miesto,            

D. Grexa – 12. miesto, celkovo druţstvo chlapcov  získalo 4. miesto.                                                                      

 

Záverom moţno konštatovať, ţe kaţdý ţiak školy má 

moţnosť zaţiť svoj úspech, alebo sa podieľať na spoločnom úspechu 

triedy, či druţstva ţiakov. Dôleţité je chcieť a vyuţiť ponúknuté 

moţnosti, ktoré škola sprostredkúva a zabezpečuje. 
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Fotodokumentácia 
  

Pohľad na školu Pohľad na školu 

Chodba Divadelné predstavenie Polepetko 

Slávik Slovenska 2014 Návšteva Novohradskej galérie 



32 
 

Práca na interaktívnej tabuli Práca na interaktívnej tabuli 

Apríl - mesiac lesov Apríl - mesiac lesov 

Lyţiarsky výcvik - Čertovica Lyţiarsky výcvik - Čertovica 

Kúpeme sa v Poltári Kúpeme sa v Poltári 
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Peer aktivity Peer aktivity 

Peer aktivity Peer aktivity 

Hravo zdravo Lovinobaňa Zober loptu, nie drogy 

Zober loptu, nie drogy Zober loptu, nie drogy 
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CVČ Volejbal CVČ Volejbal 

CVČ Volejbal CVČ Futbal 

CVČ Futbal Florbal 

O Pohár Domu Matice slovenskej 
v Lučenci 

Atletika 1. stupeň Lučenec 2014 
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Výtvarné práce žiakov 

Natália Ďalogová - Dotkni sa 
galaxie 

Juraj Karman - Dobrodruţná 
rodinná dovolenka v Európe 

Lenka Karlíková  -  Mimozemská svadba 
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Špeciálne triedy 
      

Cvičenie v prírode Cvičenie v prírode 

Ţiarové pohrebisko Cinobaňa Vianoce 

Učíme sa, učíme Práca v krúţkoch 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.zslovinobana.edu.sk 

 

http://www.zslovinobana.edu.sk/

