Úvodom

Milí čitatelia!
Je našou milou povinnosťou a súčasne aj cťou predložiť
pri príležitosti 55. výročia založenia Základnej školy Park
Angelinum túto publikáciu.
Sme si plne vedomí, že je len na Vás – milí absolventi,
vážení hostia výročia našej školy, aké spomienky sa mihnú
Vašou mysľou na školské roky. Skutočným želaním je, aby
listovanie nasledujúcich stránok vo Vás vyvolalo príjemné
asociácie, pripomenulo čas štúdií a mladosti.
Obsahom a cieľom tejto publikácie bolo aj niečo obecne
významnejšie; predložiť svojim absolventom, ale aj bývalým
pedagógom obraz dnešnej podoby školy- Park Angelinum.
Preto okrem histórie ponúkame pohľad do súčasnosti. Posúďte
sami, či sa máme čím pochváliť, byť hrdí, či sme dostatočne
citliví k dlhodobej tradícii školy.
Prajeme príjemné chvíle!
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Prihovára sa Vám

„Nauč sa oceniť to čo máš, skôr ako ťa čas naučí oceniť to,
čo si mal.“

Milí priatelia,
ako riaditeľke školy mi
pripadla
čestná
povinnosť
prihovoriť sa všetkým malým, či
veľkým, ktorí zdieľajú radosť
z významnej udalosti našej školy.
55. výročie jej založenia je
príležitosťou
na
bilancovanie
všetkých významných medzníkov
a udalostí v jej živote .
Z prváčikov, ktorí v septembri 1961 prešli bránami
„Februárky“ po prvýkrát sú dnes už pravdepodobne milujúci
starí rodičia, ktorí nostalgicky spomínajú na časy minulé.
Poniektorí si zachovali rodinnú tradíciu a s hrdosťou sledujú
úspechy svojich vnúčat v našej škole.
Chladné múry zachovávajú tajomstvá prvých lások,
zabudnutých úloh či iných šibalstiev už 55 rokov. V minulom
školskom roku sme sa v rámci projektu Pátranie v čase
usilovali spolu so žiakmi nájsť odpovede na otázku, čo spája
všetky generácie žiakov našej školy. Aj napriek zmenám
režimov, ktoré významným spôsobom ovplyvňovali aj školský
život, niečo podstatné zostáva nezmenené. Vždy tu boli, sú
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a určite aj budú pedagógovia s veľkým srdcom a snahou
zapaľovať túžbu po spoznávaní nových vecí a hľadaní
súvislostí. A vždy tu boli, sú a budú aj žiaci, ktorí sa nimi
nechávajú inšpirovať na svojej ceste za poznaním. Práve oni
sa stávajú tým najdôležitejším „energizérom“ pre prácu
každého pedagóga. Veď čo by boli učitelia bez žiakov a žiaci
bez učiteľov? A čo by bola škola bez všetkých ďalších
dôležitých ľudí - školníka, upratovačiek či kuchárok? Spolu
s rodičmi vytvárame celok, ktorý tvorí minulosť, prítomnosť
aj budúcnosť školy. Dávame život múrom školy, ktoré
pretvárame na náš obraz a zrkadlo doby, v ktorej žijeme.
Som hrdá na všetky úspechy mojich predchodcov, ktorí
sa nebáli vstupovať do nových projektov s cieľom rozvíjať
školu a jej žiakov. Patrili k nim napríklad aj úspešné
matematicko - fyzikálne triedy, ktoré sa neskôr stali triedami
s rozšíreným vyučovaním matematiky. Experimentálny
výskum využitia mikropočítačov a zriadenie prvých
počítačových učební s internetom boli dôkazom, že škola
v srdci mesta Košice má dostatok pedagógov, ktorí majú
odvahu inovovať vyučovací proces. Výsledky našich žiakov
boli dôkazom, že táto cesta je správna. Postupne nás
nasledovali aj ďalší, no prvenstvo zostane už navždy naše. Aj
v súčasnosti vstupujeme odvážne do inovácii, ktoré nás robia
výnimočnými. Ako jediná škola v Košiciach sa môžeme
pochváliť využívaním inovačného vzdelávacieho modelu
Vysokoefektívneho učenia- VEU na 1.stupni, ku ktorému sme
v tomto školskom roku pridali inovačné metodiky vo
vyučovaní matematiky - Hejného matematika a v technike
písania- Comenia script.
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Nasledujúce stránky našej Pamätnice Vás určite
presvedčia, že bohatá minulosť, pestrá prítomnosť sú zárukou
svetlej budúcnosti. A tak mi v jej úvode dovoľte už iba zaželať
Vám:
„Dobrú náladu, pretože s ňou je život veselší, šťastie,
pretože s ním je život ľahší, a zdravie, pretože bez neho život
nestojí za nič...“

S úctou riaditeľka školy Mgr. Renáta Brédová
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V premenách času

História školy
Hodiny času odrátali histórii Základnej školy Park
Angelinum už päťdesiat päť rokov. Na prvej strane kroniky
našej budovy stojí rok 1958, kedy priestory budovy, boli
odovzdané, skolaudované a určené pre III. jedenásťročnú
školu. Pod týmto zriadením škola fungovala nasledujúce
školské roky 1958/ 1959 a 1959/ 1960.
V školskom roku 1960/ 1961 škola fungovala ako XV.
osemročná stredná škola.

Budova 60 roky 20. storočia

História budovy ako základnej školy siaha do školského
roku 1961/1962, ktorej priestory boli predurčené pre Základnú
deväťročnú školu pri Pedagogickom inštitúte. Škola mala
štatút cvičnej školy a poskytovala pre budúcich pedagógov
základy ich pedagogickej praxe. Zdrojom informácií o histórii
je školská kronika a staré fotoalbumy. Kronika je objemná
kniha, jej stránky sú popísané úhľadným meniacim sa
rukopisom. Je to veľmi zaujímavé čítanie. Okrem štatistík
stavu žiactva v nej čitateľ môže nájsť záznamy o učiteľoch,
učebniach, budove školy, brigádach, besedách, oslavách
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Prvou riaditeľkou školy v školskom roku 1961/1962 sa
stala pani Elena Mózerová, jej zástupcovia boli páni Ján Punda
a Pavol Makoviak. V nasledujúcom školskom roku 1962/1963
jej bol štatút cvičnej školy odobraný a škola fungovala už ako
Základná deväťročná škola na Námestí Februárového
víťazstva.
Naša základná škola vo svojom prvom školskom roku
začínala s 1025 žiakmi, ktorí boli rozdelení do 33 tried.
Na prvom stupni bolo 701 žiakov, čo predstavovalo 24 tried,
a na druhom stupni bolo 9 tried so 324 žiakmi. Pedagogický
zbor mal spolu 36 učiteľov. A vyučovací proces sa mohol
začať.
Pozícia školy na novom sídlisku mala predpoklady
vzrastajúcej a prosperujúcej školy. V nasledujúcich rokoch
prichádzalo nielen viac žiakov, ale aj nových učiteľov.
Výrazným medzníkom tejto doby bol školský rok 1963/1964,
keď sa zaviedli od priateho ročníka matematicko – fyzikálne
triedy, čo sa zakrátko prejavilo veľkými úspechmi vo
fyzikálnych, matematických a chemických olympiádach.
Kronikár zachytáva v tejto dekáde aj mnohé iné aktivity:
pionierska olympiáda v basketbale, orientačné turistické
preteky, medailové umiestnenia v gymnastike aj plávaní.
Aktivity súvisiace s mladým zdravotníkom, spevácky zbor
v školskom roku 1969/70 sa predstavil v celoslovenskej
prehliadke, lyžiarske kurzy na Jahodnej či Drienici.
Riaditeľom školy v školskom roku 1975/1976 sa stal pán
Imrich Klein, ktorý pôsobil vo vedúcej pozícii až do roku
1980. Jeho zástupcami boli pani Magda Grimmová a pán
Štefan Mydlár. Klesajúci počet prichádzajúcich žiakov
na školu v predchádzajúcich školských rokoch, zmenil fakt
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zrušenia ZDŠ na Zbrojníckej ulici, takže škola musela prejsť
k striedavému vyučovaniu po piatich rokoch. V tomto
školskom roku bolo na škole 28 tried s počtom žiakov 759.

Pedagogický zbor 1976/77, riaditeľ p. Klein

Poznávaním utužujeme priateľstvo, spoznávame nových
ľudí. V školskom roku 1977/78 ZDŠ založila tradíciu družby
škôl medzi nami a ZDŠ v Rožďaloviciach, okres Nymburk.
Pedagógovia a žiaci sa touto cestou mohli stretávať
a spoznávať niekoľko rokov.

Návšteva šachistov v Rožďaloviciach 1977/78

Písal sa školský rok 1980/81, keď na post riaditeľa školy
nastúpil pán Ladislav Tóth, jeho zástupcami sa stali pani
M. Grimmová a pán Š. Mydlár. Kronika informuje
o personálnych zmenách vo vedení školy, kde sa stali novými
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zástupcami školy A. Groszmannová a A. Čemanová. Školský
rok 1982/1983 bol návratom k pomocnej ruke školy pre
budúcich pedagógov. Vtedajšie vedenie školy a jej učitelia
zabezpečovali prax pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach.
Optimizmus vlastný veku pedagógov predurčoval školu
k tomu, aby sa čoskoro zaradila medzi úspešné školy
v košickom regióne.

Pedagogický zbor 1981/82, riaditeľ p. Tóth

Pri listovaní kronikou môžeme čítať o socialistických
záväzkoch, o knižných výstavkách sovietskej knihy, oslavách
1. mája či lampiónových sprievodoch v predvečer osláv Dňa
víťazstva.
Ďalším medzníkom v histórii našej školy bol rok 1985,
kde sme sa ako prví zapojili do experimentálneho výskumu
využitia mikropočítačov na základných školách. V histórii
školy bol prvý krát uvedený do činnosti mikropočítačov
Didaktik alfa. Je to obdobie, keď sa z počítačových skríň
stávajú skrinky na stole s využitím mikroprocesorov.
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Obdobie Nežnej revolúcie bolo obdobím školy pod
vedením pána riaditeľa Ondreja Vrtiša, jeho zástupkyňami
ostali pani A. Groszmannová a A. Čemanová.

Pedagogický i nepedagogický zamestnanci
1988/89 riaditeľ p. Vrtiš

Funkčné obdobie 1986 až 1991 bolo obdobím veľkých
zmien. Zmeny v spoločnosti po roku 1989
a pádom
komunistického režimu si vyžiadali zmenu socialistického
systému školstva na školstvo obsahovo zamerané na potreby
súčasného stavu, a aby bolo v súlade so zásadami vlastenectva,
humanity a demokracie. Základná školská dochádzka sa
predlžuje na 9- ročnú. V školskom roku 1990/1991 bolo
zavedené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka od
druhého ročníka. Na tejto úspešnej ceste pokračujeme aj dnes,
a to vo vyučovaní anglického jazyka od prvého ročníka. Roku
1992 milým darčekom je premenovanie Námestia
Februárového víťazstva na Park Angelinum, podľa historickej
budovy, ktorá pôvodne patrila rádu uršulínok. Týmto rokom
zaniká starý a hovorový názov školy – Februárka.
Obnova a modernizácia budovy školy a školskej jedálne,
zmodernizovanie učební a učiteľských kabinetov sa postupne
dialo počas vedenia pani Gabriely Dzurovčinovej 1991-1997,
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pani Alice Bodnárovej 1997-2011 a riaditeľky pani Renáty
Brédovej od roku 2011.
Súčasné moderné školstvo rozviazalo putá a otvorilo
brány novým slobodným projektom, do ktorých sa škola
aktívne zapája.

Pedagogický zbor 1993/94, riaditeľka p. Dzurovčinová

Pedagogický zbor 1999/2000, riaditeľka p. Bodnárová
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Zo spomienok pani učiteliek
Pani učiteľka, zástupkyňa RNDr. Kamila Jalčová
 Učiteľka biológie 5. – 9. ročníka ZŠPA od 1983 – 1991
 Zástupkyňa riaditeľa školy ZŠPA od 1991 – trvá
NAŠA ALMA MATER JUBILUJE!
Spomienka na Februárku je vlastne moja mladosť.
So školou som sa zoznámila, keď som skončila vysokú školu.
Prvého septembra 1983 sa začal odvíjať jeden z mojich
životov, ten pracovný – školský.
Prišla som do kolektívu, ktorý bol uznávaný,
rešpektovaný, väčšinou so šedinami na hlave. Boli to „ Páni
učitelia“, pretože v tejto škole boli učiteľské miesta
obsadzované na základe vypísaného konkurzu. Prešla som
tvrdou učiteľskou výchovou, na ktorej sa podieľali slávne
mená ako pán Rindoš, pani Dzurovčinová, Kleinová,
Čitbajová, Grimmová, Hurná. Ich prácu som si nesmierne
vážila, no musím priznať, že ako mladá kolegyňa som sa dosť
bála, aby som ich nesklamala.

RNDr. K. Jalčová - stredný rad, druhá sprava
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Korene školy siahajú až do roku 1958, kedy tu bola
zriadená Jedenásťročná škola. Od 1.9.1961 je škola zaradená
ako ZDŠ pri Pedagogickom inštitúte. Tu sa začína písať
história školy. Prvou riaditeľkou až do roku 1975 bola pani
Mózerová, jej zástupcami pán Masloviak a Punda, po nej do
roku 1980 bol riaditeľom pán Klein.
Na školu ma prijal pán Ladislav Tóth, ktorý bol
riaditeľom až do roku 1986. Tak ako u mňa vyvolávali rešpekt
kolegovia, tak to bolo aj s pánom riaditeľom. Pamätám sa na
to, keď mal prejsť okolo mňa, zostala som stáť bez pohnutia
ako skamenená. V tomto období významným rokom pre školu
bol rok 1983, kedy boli na škole zriadené triedy s rozšíreným
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
V týchto časoch naša škola bola jediná s takýmto zameraním.
Ďalším mojim riaditeľom do roku 1991 bol pán Ondrej
Vrtiš. Na toto obdobie si rada spomínam, pretože som bola už
skúsenejšia, s kolektívom som dobre vychádzala, a tak som do
práce chodila s radosťou. Pretekali sme sa, kto prvý urobí
raňajšiu kávu.
Až do roku 1991 som na škole pôsobila ako učiteľka
ročníkov 5. – 9. Mojimi rukami prešli tisícky žiakov, ktorým
som sa s láskou venovala. Ako triedna učiteľka som si
z výletov a zo škôl v prírode odniesla množstvo zážitkov
a spomienok. Pod mojím vedením žiaci získali vedomosti
nielen na vyučovaní, ale aj na súťažiach a biologických
olympiádach, kde žiaci z „ Februárky“ boli neporaziteľní.
Pamätám sa na slová kolegýň z iných škôl, aby sme už na
budúci rok na olympiádu neprišli, aby mohli aj ony uspieť na
prvých miestach.
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V roku 1991 prvou riaditeľkou, zvolenou učiteľským
zborom bola pani Gabriela Dzurovčinová a odvtedy sa začala
písať moja kapitola vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Ako
členka vedenia som mala možnosť podieľať sa na zmenách,
týkajúcich sa zveľaďovania budovy školy a jej priestorov.
Škola sa stávala stále príťažlivejšou a veľmi vyhľadávanou
rodičmi, pretože v škole vždy učili kvalitní učitelia a tým
vedomostné výsledky žiakov boli na vysokej úrovni.
Rok 1992 bol rokom, kedy bola škola premenovaná zo
ZDŠ na Námestí Februárového víťazstva na súčasné
pomenovanie ZŠ Park Angelinum. Rok 1996 bol prelomový
v oblasti digitalizácie školy, kedy sa vedeniu v spolupráci
s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach podarilo
pripojiť počítačovú učebňu na internet prostredníctvom
optického káblu. Spolupráca bola obojstranná, naša škola
poskytovala prax pre študentov Prírodovedeckej fakulty.
Cvičnou učiteľkou som bola aj ja spolu s pani Blaškovou
a Plachou.
V roku 1997 sa riaditeľkou školy stala pani Alica
Bodnárová, ktorá pokračovala v tradícii tried s rozšíreným
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
V pamäti mi utkveli spomienky na jej prekrásne príhovory pri
akejkoľvek príležitosti či výročí a na jej neutíchajúci
entuziazmus. Za jej vedenia sa v roku 2010 zmenil vzhľad
školy, a to zo starej školy sa stala nová, pekná. Celá budova
školy zvonku bola zrekonštruovaná z fondov EÚ a v roku
2011 sa podarilo zrekonštruovať aj vnútorné priestory školskej
jedálne. Spolu s kolektívom, na ktorý som sa vedela vždy
spoľahnúť, sa mi darilo zabezpečiť plynulý chod školy.
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Za modernizáciu učební sa zaslúžila pani Renáta
Brédová, ktorá sa stala riaditeľkou v roku 2011. Bola to
skutočná revolúcia, keď ako triedna učiteľka zmodernizovala
svoju triedu tak, že ju postupne nasledovali všetky učiteľky na
1. – 4. ročníkoch. Naozaj, teraz je to pýcha našej školy, všetky
triedy na prvom stupni vyzerajú veľmi pekne, čo si pochvaľujú
najmä deti a ich rodičia. Predsa v tej triede sú denne dlhšie ako
doma, tak prečo sa necítiť príjemne? Pani riaditeľka je úžasná
marketingová riaditeľka, v neuveriteľne krátkom čase
zveľadila kabinety, vybavila triedy novými modernými
pomôckami a novou didaktickou technikou ku spokojnosti
učiteľov a žiakov. Keď sa vyberieme na školský dvor, vidíme
tam detské ihrisko, využívané najmä v školskom klube. Tiež
školská záhrada, vďaka mnohým rodičom a žiakom našej
školy je na nepoznanie a stala sa dôležitým miestom na
relaxáciu detí aj učiteľov.
Čo dodať? Je veľkým šťastím pre mňa, keď môžem
vykonávať prácu, ktorá je zároveň mojím koníčkom.
Neľutujem ani chvíľku z môjho času, ktorý som venovala tejto
peknej a zároveň náročnej práci. Teší ma, že vidím pred
svojimi očami vyrastať budúcu inteligenciu. Keď len trochu
viem ovplyvniť ich výchovu a vedomosti, tak moja 33 – ročná
práca stála za to.

Zo spomienok zástupkyne riaditeľky školy
RNDr. Kamily Jalčovej
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Pani vychovávateľka Mária Simonová
 Vychovávateľka od 1973 – trvá
Pochádzam z učiteľskej rodiny a svoje nádherné detstvo
som prežila na málotriednej škole v dedinke Rákoš. Toto mi
dalo základ mojej životnej cesty. Deti mi veľmi prirástli
k srdcu, preto som išla študovať Pedagogickú školu v Levoči.

Druhá zľava Mária Simonová 1975

Ako si spomínam na svoje začiatky? Ešte ako mladá,
slobodná a chudá menom Marika Tressová som nastúpila už
vtedy na jednu z najlepších škôl v Košiciach. Za totalitného
režimu sa zo mňa stala vychovávateľka na ZDŠ Februárového
víťazstva. Písal sa rok 1973. Pani riaditeľka E. Mózerová mi
kázala vojsť do učiteľskej zborovne (dnešnej I.M), odkiaľ ma
vzápätí poslali von za dvere, s vysvetlením, že deviatačka čaká
predsa za dverami. Táto úsmevná historka bola mojim prvým
kontaktom so súčasnou školou.
Roky plynuli a nastúpil nový riaditeľ pán Klein a jeho
množiny. Za jeho éry som sa stihla vydať a porodiť dvoch
krásnych synov Viktora a Petra. Nie len ja som zmenila meno
na Simonová, ale aj škola zo ZDŠ na ZŠ Park Angelinum.
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Môj ďalší riaditeľ pán Tóth ma silou mocou chcel naučiť
hrať šach, aby mal kto chodiť na šachové turnaje s deťmi.
Vtedy som spolupracovala s pánom učiteľom Rindošom, na
ktorého mám veľmi milé spomienky.
Pán riaditeľ Vrtiš nebol dlho vo svojej funkcii a po
Nežnej revolúcii odišiel na zaslúžený odpočinok, do
dôchodku. Krátky čas nám školu viedla aj pani Dzurovčinová.
Jej dvojčatá, Peťa a Paľa, som mala v družine, teda pardon,
v školskom klube detí. Bolo to obdobie rýchlych zmien.
Čas neúprosne letel a prišla nová riaditeľka pani
Bodnárová. Začala sa reorganizácia telocvične, školskej
jedálne a aj škola dostala nový šat. Ja som sa začala venovať
jóge, ktorá mi dala harmóniu a iný životný štýl. Počas mojej
kariéry som viedla aj krúžok jógy, s ktorým sme obohatili aj
oslavy 40. výročia založenia školy na Akadémii. Deti pod
mojim vedením úspešne vystúpili s programom Pozdrav
Slnka.
Po pani Bodnárovej štafetu prevzala súčasná riaditeľka
pani Brédová. Aj dnes si ju pamätám ako prišla na školu
usmievavá, pekná a plná nových nápadov s Dúhovým
kráľovstvom. Čoskoro sa stala zástupkyňou prvého stupňa
našej školy. Nakoniec vyhrala konkurz riaditeľky a ten
úprimný úsmev jej ostal až do dnešných dní.
Za tých vyše 40 rokov sa na škole vystriedalo veľa
dobrých učiteľov a vychovávateľov. Každé obdobie pod iným
vedením pre mňa prinieslo niečo nové, čo ma hnalo ďalej sa
zdokonaľovať (počítače ), a čo najviac odovzdať mojím
zvereným deťom.
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Keby sa ma teraz opýtala moja naozaj prvá učiteľka
v živote – Čím chcem byť? – bez váhania odpoviem. Odpoveď
bude vychovávateľkou v školskom klube detí, byť dobrou
druhou mamou, ktorú deti ľúbia.

Dolný rad, druhá zľava Mária Simonová 2015
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Prehľad vedenia školy
Roky

Riaditeľ školy

Zástupcovia
riaditeľa školy

1961 – 1974

Eva Mózerová

J. Punda
P. Masloviak

1975 – 1980

Imrich Klein

M. Grimmová
Š. Mydlár

1980 – 1986

Ladislav Tóth

M. Grimmová
Š. Mydlár
A. Groszmannová
A. Čemanová

1986 - 1991

Ondrej Vrtiš

A. Groszmannová
A. Čemanová

1991 - 1997

Gabriela
Dzurovčinová

E. Kováčová
K. Jalčová
A. Semrádová

1997 - 2011

Alica Bodnárová

J. Čeman
K. Jalčová
R. Brédová
M. Hronská

14.3.-30.6.2011

Kamila Jalčová

R. Brédová

2011 - trvá

Renáta Brédová

M. Marušáková
K. Jalčová
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A predsa sa točí

V prostredí našej školy, kde sa začínajú či končia
školské povinnosti, sa zrodila výzva. Základom tejto výzvy je
ochota, túžba, snaha, cieľavedomá práca. Práve teraz je tu
potrebné, ba priam dôležité pre súčasnú generáciu, ktorá
vstupuje do nového veku. Dnešnému človeku, v porovnaní
s dobou minulou, už nikto nebráni, aby sa stal
„mnohonásobným človekom.“ Doba ho núti a škola
podnecuje, aby si mladý človek nenechal ujsť príležitosť
osobného rozvoja, nevídaných možností uplatnenia svojich
zručností, k čomu mu pomáhajú aj školské projekty. Dovoľte,
aby sme Vám niektoré z nich stručne predstavili, čím si môžete
urobiť obraz o dnešnej filozofii modernej základnej školy.
Projekt Dúhového kráľovstva
Farebná mozaika života detí dnešnej základnej školy je
pestrá. Je to veľká a bohatá mozaika. Touto spletitou
mozaikou rozvoja životných zručností detí 1. stupňa pomáha
zvládnuť projekt Dúhového kráľovstvá. Vytvoriť prostredie
bez pocitu strachu a napätia, ktorý si istotne pamätáme všetci
pri nástupe do školy. Zvládnuť používať spoločné normy
správania sa v triede, kolektíve a vytvárať neohrozené
prostredie. Zavádzanie, rozvíjanie a hodnotenie životných
zručností je prepracované od 1. až po 4. ročník.
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Dúhové kráľovstvo sa stáva symbolom súčasného
školského života našej školy.

Imatrikulácia, 1. ročník

Rok rytierov, 2. ročník

Rozprávková noc, 3. ročník
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Kráľovská rozlúčka, 4. ročník

Akadémia
Akadémia v histórii školy prešla rôznymi formami, ale
vždy to ostane jej pilierom. Posledným stretnutím žiakov a ich
rodičov s pedagogickým zborom. Kronika uvádza podobu
Akadémie v jej začiatkoch ako stretnutie deviatakov s ich
učiteľmi a vedením školy v triedach. Po žiackom programe
prebehla komorná rozlúčka v podobe krásnych ďakovných
slov a kytíc.

Akadémia 1965
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Školským rokom 2006/2007 každoročnou akciou školy
v mesiaci lásky dochádza k premene žiakov z lavíc na malých
divadelníkov a komikov v stredisku JUMBO. Sú to tradície,
ktoré sú nerozlučne späté so žiackym, študentským životom,
ktorý sa mladí ľudia snažia zobraziť na divadelných doskách
scénkami, slovom ale aj tancom. Tradičnými sa stali pozdravy
deviatackých tried, a naši štvrtáci sa lúčia so svojim Dúhovým
kráľovstvom.

Akadémia 2013

Dobrovoľnícki patróni
V školskom roku 2011/2012 sme zapojili žiakov školy
do pilotného projektu „Dobrovoľnícki patróni“. Našou
prvotnou snahou bolo zaktivizovať žiakov školy
k dobrovoľným
činom,
rozvíjať
v žiakoch
pocit
spolupatričnosti k škole, k triede, viesť ich k vzájomnej
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pomoci a ochote urobiť niečo pre iných. Starší žiaci majú pod
„patronátnymi krídlami“ svojich mladších spolužiakov
z 1.stupňa a pomáhajú im. Existujú patronátne triedy. Počas
čitateľských aktivít starší predčítavajú obľúbené diela
mladším, v predvianočnom čase sa spoločne stretnú
a zaspievajú či zatancujú si. V konečnom rade v Amosov deň
(Deň učiteľov) si navzájom vymenia vedomosti, keď si starší
žiaci vyskúšajú byť učiteľmi.

Projekt Zelenej školy
Hlavným cieľom projektu Zelená škola je pomôcť
školám nájsť cestu zmeny k zdravšej, ekologickejšej
a aktívnejšej škole a vychovať v tomto duchu aj budúcu
spoločnosť, naše deti.
V školskom roku 2012/2013 sa naša škola zúčastnila
aktivít z tohto projektu. Žiakov spolu s pedagógmi združuje
Kolégium Zelenej školy, pod vedením súčasnej riaditeľky pani
Renáty Brédovej.
Počas troch rokov práce sa školská záhrady a okolie
školy zmenilo na nepoznanie. V záhrade sa vysadila lipa
malolistá ako symbol školy.
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Sadenie symbolu školy – lipy

Pribudli aj nové ovocné stromy. Žiaci zhotovili kŕmidlá
pre operencov. Vytvoril sa priestor pre výučbu, výstavbou
altánku s lavicami a stolom. Priestor školy ponúka aj možnosť
relaxácie prechádzkou po náučnom chodníku a posedením pri
jazierku školy. Žiaci majú možnosť zdokonaľovať svoje
pestovateľské zručnosti v zeleninovej a bylinkovej záhrade.
V máji 2014 poctivá práca bola zhodnotená
Regionálnym centrom Zelenej školy a v školských rokoch
2015 – 2017 sa môžeme hrdiť medzinárodnou vlajkou
a certifikátom Zelenej školy.

Nástenka a certifikát Zelenej školy
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Získaním úspechu takého druhu sa naše úsilie nekončí
a škola bude pokračovať zveľaďovaním športového ihriska pre
deti a bežeckej trate v školskej záhrade.
Projekt Commenius
V školskom roku 2012/2013 sa neľahkej úlohy zhostila
Mgr. Eva Lázárová, keď sa pustila do práce ako posilniť
jazykovú úroveň našich žiakov a ich komunikačné schopnosti
cez medzinárodný projekt Commenius. Prostredníctvom
projektových partnerských škôl z Maďarska, Španielska,
Nemecka, Fínska, Anglicka deti upriamili svoju pozornosť na
orientáciu na trhu práce v dnešnej dobe a v budúcnosti pod
projektovým názvom Práca v Európe. Prostredníctvom
zaujímavých aktivít a stretnutí s rovesníkmi z partnerských
krajín, so zaujímavými ľuďmi sa žiaci mali možnosť
zdokonaliť v jazyku v prirodzených situáciách - komunikáciou
s deťmi z iných krajín, zdokonaliť sa v IKT zručnostiach,
získať nových priateľov, zdokonaliť si sociálne kompetencie.

Londýn

Budapešť
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Nemecko
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CVČ ANGELPARK
Výchova v školskom klube detí je jednou z
najznámejších a veľmi významnou formou starostlivosti o deti
mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Pamätníci
istotne spomínajú na školskú družinu. Dnešný školský klub
detí 1. – 4. ročníka významne dopĺňa krúžková činnosť na
našej škole. Krúžková činnosť písala svoje dejiny na škole už
dávnejšie pod zriaďovateľom Súkromného centra voľného
času Kométa. Centrum voľného času ANGELPARK začal
písať svoju históriu ako samostatný subjekt od septembra
2014. Centrum voľného času pri Základnej škole Park
Angelinum poskytuje viac ako 20 krúžkov rôzneho zamerania.
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Športové záujmové krúžky sa zameriavajú na pohybovú
aktivitu žiakov, sú to útvary so zameraním na futbal, florbal,
rôzne loptové hry a iné pohybové aktivity. Umelecké vlohy
detí rozvíjajú divadelné a tanečné útvary, ale aj krúžky
s výtvarníckym zreteľom Veselej farbičky alebo Vlničky.
Významnou skupinou krúžkov sú počítačové, ktoré sústredia
svoje zameranie na programovanie a takisto šachový krúžok
ma veľmi významnú históriu na škole, lebo nás úspešne
reprezentuje na rôznych súťažiach.
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Park Slávy
Poslednou založenou tradíciou základnej školy bol Park
Slávy v školskom roku 2010/2011. Pamätné stromy s menami
ľudí, ktorí sa zaslúžili o chod školy, ktorí sa nebáli vyhrnúť
rukávy a pustiť sa do ťažkej práce pri zveľaďovaní školy,
žiackych duší a dobrého mena Park Angelinum či Februárky.
Schvaľovanie zabezpečuje rada školy.
Pamätné stromy 2011
Alica Bodnárová
Alžbeta Pappová
Anna Vargovčáková

Pamätné stromy 2014
Mgr. Štefan Rindoš
Mgr. Viera Ľuptáková
Paulína Martončíková

Pamätné stromy 2012
Mgr. Gabriela Dzurovčinová
Mária Letková
Mária Horváthová

Pamätné stromy 2015
Antónia Semrádová
Lýdia Jánošková
Jolana Matkovská

Pamätné stromy 2013
Mgr. Marta Zubzandová
Mgr. Michal Kiebel
Magdaléna Bartošová
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Školské noviny
Neodmysliteľnou školskou tradíciou je časopis. Škola od
svojich začiatkov mala rôzne podoby vydávania svojho
časopisu. V jeho počiatkoch, ešte v dobe písacích strojov,
fungoval časopis pod názvom Náš svet. Jeho stránky boli plné
tvorby žiakov - básne, literárne pokusy - poskytovali zábavu
v podobe tajničiek a zabezpečovali reflexiu školskej
atmosféry.

Prvý školský časopis

V školskom roku 2009/2010 sa zrodilo prvé internetové
číslo časopisu, dostalo nový názov ANGELINOVINY. Jeho
prvé čísla boli vo webovej podobe. Počas vydávania časopisu
sa niekoľkokrát zmenila redakčná rada. Jedni študenti
prichádzali, iní odchádzali, ale aj napriek tomu, kto stál pri
zrode aspoň jedného čísla, odniesol si svoje zážitky
a skúsenosti z práce na časopise.
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V dnešnej podobe Angelinoviny obsahujú rubriky, do
ktorých prispievajú členovia redakčnej rady. Stále rubriky sú
doplnené o aktuálne informácie z diania na škole.
Ako ruka v ruke, tak aj Angelinoviny úzko spolupracujú
s aktuálnou stránkou školy na FACEBOOKU, ktorá napomáha
ukazovať život školy.
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Povedali o svojej škole

Milá MOJA / Naša... Vaša.../ školička
Si 55 – ročná DÁMA
Rok 1963 – nesmelo vstupujem do tvojich priestorov...
Vpravo aj vľavo je schodisko do šatní...
Monumentálne schodisko v strede ma vedie ku kanceláriám
a k vedeniu školy.
Na ďalších poschodiach sú priestranné chodby s triedami,
v ľavej časti budovy – odborné laboratóriá chémie, fyziky
a jazykové štúdio...
Vľavo – v prízemí – dlhá chodba do jedálne, nad ktorou sú
perfektne zariadené telocvične, ku ktorým patrí priestranný
vybudovaný školský dvor...
To je MOJA ŠKOLA, na Námestí Februárového
víťazstva č. 8 /rok 1963/
A ja vo svojich spomienkach si Ťa chcem uchovať takú,
akou si bola...
Mala som šťastie na školu aj pedagógov v nej. Nebyť lásky
pani učiteľky Paarovej, ktorá bola prvé tri roky mojou
triednou učiteľkou /a výbornou/ a pedagógov, ktorí ozaj stáli
za to, by ani ja /možno/ nebola takou žiačkou, akou som bola.
Škola a pedagógovia v nej mi dali úžasné základy, na ktorých
som ďalej mohla stavať svoj dom ďalšieho vzdelania.
Aj vďaka tým základom som dnes tam, kde som...
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Čo Ti priať – ŠKOLIČKA MOJA ???
Prajem Ti pedagógov, ktorí dokážu nadchnúť a zapáliť
pre správnu vec deti tak, ako nadchli a zapálili pred rokmi
učitelia tej školy mňa...
Prajem Ti pedagógov, ktorí vedia pochopiť dušu
a tvorivé myslenie detí...
Prajem Ti žiakov, ktorí nechodia do školy len pre
povinnosť, ale ktorí sa chcú vzdelávať sami pre seba a svoju
budúcu kariéru, ktorí nie sú povrchní a plytkí vo svojom
myslení...
Prajem Ti výborné kuchárky v školskej jedálni,
úžasného pána školníka a pani upratovačky /ktorým sme aj my
nie raz strpčovali život svojou neporiadnosťou/.
A v nemalej miere maj úctu ŠKOLIČKA a ľudia v nej,
k súčasnému vedeniu školy a sponzorom....

S úctou a vďakou k MOJEJ /Našej a Vašej škole/
Jedna z prvých žiačok, ktorá aj vďaka Vám je dnes tam, kde
je...
Darja Čerpáková, rodená Santovjáková
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Mám super spomienky na túto ZDŠ
a na pani učiteľku Dzurovčinovú
obzvlášť. Bola mi triednou učiteľkou na
druhom stupni, v ročníkoch 6.-9. Dokonca
raz zavítala do divadla v Nitre, kde
pôsobím...tak som ju aj vyobjímala a veľa
sme spomínali... Dobrá škola to vtedy
bola...želám úspechy aj dnes a Eva Pavliková, herečka
aj v budúcnosti.
Moje vlastné deti navštevujú základnú školu, ktorú som
mal česť absolvovať aj ja. Spomienok nie je až tak veľa, ale
spomeniem si aspoň na jednu. Raz po skončení vyučovania,
keď týždenník zamykal dvere triedy, zamotal som sa v triede
a akosi ma zamkli v triede. Po skončení vyučovania je na
chodbách hluk (toto sa nezmenilo), tak ma nikto nepočul. Asi
po štvrť hodine búchania, kopania do dverí a kriku, som
usúdil, že mi neostáva nič iné, len vykopnúť dvere. Podarilo sa
mi to, a zo školy som sa dostal. Na druhý deň ráno, po príchode
do triedy, vo dverách stáli moji spolužiaci s triednou učiteľkou
a usúdili, že sa niekto vlámal do triedy. Samozrejme, hneď
som objasnil situáciu, vysvetlil som čo sa mi po vyučovaní
prihodilo. S malou dušičkou som čakal, čo mi triedna povie, či
bude krik alebo aj horšie. Ale opak sa stal pravdou, učiteľka
bola šťastná, že som si poradil a úspešne a bez zranenia som
dvere vykopol.
Ondrejkovič
Keď som sa dopočul o 55.výročí ZDŠ na Februárovom
námestí, moja prvá spomienka bola „geniálna trieda“. Mojim
triednym učiteľom bol p.uč. Rindoš, vyučoval ma matematiku.
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Veľmi rád si spomeniem na školu, panovala tam vždy dobrá
pozitívna atmosféra. Zábava bola na každom kroku. Úspechy
sprevádzali celú základnú školu, vyhrávali sme olympiády,
hlavne z prírodovedných predmetov.
Kučera
Chodila som do tejto školy iba prvé dva roky, teda 1. a 2.
ročník na prvom stupni. Mojou triednou učiteľkou bola p. uč.
Hladíková a ako prváčka, ani neviem prečo, mala som z nej
strach. Pamätám si ako sme počas desiatových prestávok
pochodovali po chodbe v tichosti. Dnešné deti už niečo také
nepoznajú. Dobré spomienky mám na prvouku, keď sme
chodili do záhradky na školskom dvore. Pestovali sme
reďkvičku. Potom som sa s rodičmi presťahovali na
Ťahanovce a neskôr po rokoch, po svadbe som sa znova ocitla
v Starom meste. Môj syn Kristiánko nastúpil na ZŠPA a som
veľmi príjemne prekvapená ako sa škola zmenila, je
zmodernizovaná a z učiteľov nejde žiaden strach. 
Krupicerová
Spomienok na školské časy je veľa, niektoré dobré iné
menej. Keď sa prenesiem do týchto čias, mám pocit, že to bolo
ľahšie ako teraz pre moje deti. Mali sme iné predmety ako šitie,
varenie, technické práce či nacvičovanie spartakiády. Aj
zážitky boli iné, či už sme kradli desiate alebo sa naháňali po
triede s mokrou špongiou. Ešte aj po rokoch si spomínam na
triedne učiteľky p. uč. Pavlíkovú alebo Dietelovú, zároveň aj
na p. uč. Tuptu, Rindoša či riaditeľa p.Vrtiša.
Mikulská
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Akcie školy

Škola v prírode- koncoročná
udalosť, zúčastňujú sa jej deti
1. aj 2. stupňa,
ŠVP Demänovská dolina 2013

Lyžiarsky výcvik - po
dlhoročnej prestávke sme
obnovili aj túto športovú
aktivitu.
V roku 2016, Tatranská
Lomnica

Slávnosť Jabĺčkovej vílyakciou podporujeme zdravý
životný štýl.
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Vianočná burza –
svojimi vlastnými
vyrobenými
výrobkami učíme deti
podporovať
charitatívne účely,
2015

Deň otvorených dverí stretnutie sa s budúcimi
prváčikmi zo škôlky

Šachový turnaj sa
každoročne teší veľkej
obľube našich žiakov
s veľkými úspechmi
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Literárna burza
- vybraní žiaci
tried prezentujú
svoje obľúbené
knihy
v školskej
telocvični

Projekt Číta celá rodina čítanie
malých veľkým ale aj naopak
spája ľudí a prilákala na školu aj
významné osobnosti ako
p.Feldekovú, p.Blaškovičovú
a p. Čisárika

41

Naše úspechy
Školský rok 2010/2011
1.miesto MSR v
krasokorčuľovaní
1.miesto KK Baltie2011
3. miesto KK SJL
2.miesto KK OAJ
3. miesto KK OAJ
1. miesto SR Ruské slovo
kategória Školy a divadla

2.miesto OK GEO
2. miesto OK BIO
1.miesto OK MO
1.miesto OK FO
1.miesto Výt. súťaž v kresbe
ornamentu
2.miesto OK Biblická súťaž

Katrína Gajová

IX.A

Peter Kõvary
Marek Kolesár
Róbert Schonfeld
Erik Lázár
Dominika Kastelová
Andrej Timko
Eduard Hopfer
Alica Niedelská
Eva Vetráková
Eva Moleková
Roderik Zukal
Eduard Kušnír
Adam Pankuch
Kristína Mitrová
Adam Pankuch
Ester Tomajková

IX.A
IX.A
VII.A
IX.A
V.B
V.B
V.B
V.B
V.B
V.B
V.B
V.B
VII.B
V.A
VII.B
VIII.C

Ľubomíra Kovaľová

IX.A

Rastislav Pinter
Samuel Šelesták
Zuzana Madarasová

II.L
II.T
I.V

Barbora Marcinčáková
Erik Mesároš
Richard Ciglanský
divadelná sk. žiakov 7.
ročníka
Jana Dzurčaninová
Noemi Fedoriaková
Sára Haščáková

II.Z
VIII.C
V.B

Školský rok 2011/2012
3.miesto SR Matematický
klokan
1. miesto KK Baltie 2012
1.miesto KK Jazykový svet
1.miesto OK DEJO
1.miesto OK Šaliansky Maťko
1.miesto OK BIO
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VII.A
VI.A
IV.S
VI.A

1.miesto OK Pytagoriáda P8
1. miesto OK MO Z8
2.miesto OK CHO
2. miesto OK Hviezdoslavov
Kubín
2. miesto Európa v škole
2.miesto Slávik Slovenska
1.miesto OK Biblická
olympiáda
1.miesto OK FO
2.miesto OK O NEJ
2.miesto OK GEO

Marek Majerník
Adam Pankuch
Ester Tomajková

VIII.A
VIII.B
IX.C

Michaela Lovičová
Andrej Pankuch
Katarína Šebáková

IX.A
V.C
I.V

Sára Haščáková
Peter Lukáč
Stanislav Gribushin
Adam Pankuch

VI.A
IX.A
V.B
VIII.B

Kristína Mitrová
Erik Mesároš
Maximilián Herczeg

VII.A
IX.C
VI.A

Terézia Stanová
Noemi Fedoriaková

II.M
V.B

Noemi Fedoriaková
Kristína Mitrová

V.B
VII.A

Samuel Šelesták,
Petronela Skorodenská,
Rastislav Pinter
Romana Kožúrková
Natália Ivanisková

IV.L
IV.T
IV.L
VIII.A
VI.A

Marek Štefanko
Jaroslav Husvár
Ladislav Antoži
Alexandra Dzurovčínová
Stanislav Gribišin
Sebastián Krajňák
Anetta Reicherová
Kristína Mitrová

V.B
VIII.B
III.B
VIII.A
VII.B
IX.A
V.B
VIII.A

Školský rok 2012/2013
2.miesto KK BIO
2.miesto KK Baltie2013
2. miesto Európa v škole
2.miesto OK Hviezdoslavov
Kubín
1.miesto OK Šaliansky Maťko
3.miesto OK Dobšinského
Košice
1. miesto OK GEO
2.miesto OK Biblická
olympiáda

1. miesto OK MATO Z8
1.miesto OK DEJO
Školský rok 2013/2014
2.miesto KK Baltie2014
1.miesto OK Pytagoriáda P8
1.miesto OK Pytagoriáda P3
1.miesto Európa v škole
1.miesto OK ONJ
2.miesto OK OAJ
2.miesto OK MATO
2.miesto OK BIO
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3.miesto OK CHEO
2.miesto Slávik Slovenska
2.miesto OK GEO

Laura Kubíková
Zuzana Nemčíková
Radovan Antoži

IX.B
III.V
VI.B

Natália Mozešová

IV.V

Terézia Stanová

II.M

Natália Mozešová
Jakub Blišťan
Sára Haščáková
Natália Ivanisková
Nela Alezárová
Stanislav Gribušin
Natália Ivanisková
Kristína Mitrová

IV.V
IV.V
IX.B
VIII.A
VII.B
VIII.A
VIII.A
IX.B

Školský rok 2014/2015
1.miesto SR Šaliansky Maťko
1.miesto SR Biblická
olympiáda
3.miesto KK Hviezdoslavov
Kubín
3.miesto KK Baltie2015
1.miesto OK BIO
2.miesto OK DEJO
2.miesto Slávik Slovenska
2.miesto OK O NEJ
3.miesto OK MO
3.miesto OK OAJ
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Symboly školy
Logo školy

V novodobej histórii od
roku 2010 má škola
svoje logo:

Hymna školy
Priateľstvo
1. Vieme, že priateľstvo vzácna je vec, ktorú každý chce
mať...
V priateľstve však zásady platia, Ty musíš ich znať.
Riadiť sa zákazmi, príkazmi, to nie je fair.
Sám musíš cítiť, čo priateľ Tvoj chce,
V čom pomôcť mu chceš,
A či pomôcť mu vieš.
Sám musíš vedieť, že priateľ je ten,
Čo snaží sa hrať fair-play.
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Priateľa svojho sa nauč počúvať a otvor svoje srdce jeho duši
/: Keď starosti má, snaž sa mu pomáhať, že záleží Ti na ňom,
nech vytuší...:/
Nevysmievaj sa a úctu mu vzdaj, veď jeho dôvera sa k Tebe
vráti,
/: Neklam mu nikdy a nepodvádzaj, veď tak to chodí medzi
kamarátmi...:/
2. Chceme sa smiať, vieme sa zabávať, však pravidlá
hry vždy musia platiť.
V priateľstve nepoznáš nikdy lož a plač, priateľa
nikdy, ver, Ty nesmieš raniť.
Len vtedy priateľa máš, ktorý vie Ťa mať rád, keď
spoznáš človeka, čo nevie zradiť.

3. Každý deň sa snaž fair-play hru hrať, veď medzi
priateľmi sa to tak nosí.
V priateľstve nepoznáš nikdy lož a plač, priateľa
nikdy, ver, Ty nesmieš raniť.
Len vtedy priateľa máš, ktorý Ťa mať rád, keď
spoznáš človeka, čo nevie zradiť.

Záverečná pieseň z detského muzikálu Ferdo Mravec
Autor: Darja Čerpáková
Hudba a text: Mgr. Darja Čerpáková DiS. Art
Hymna Celoslovenského projektu Brány k mostom
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Rada školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom
presadzujúcim záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov,
miestnej samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Úlohou rady školy je vyjadrovať sa ku všetkým
závažným skutočnostiam pri fungovaní školy. Rada školy
navrhuje kandidáta na riaditeľa školy, vyjadruje sa ku
koncepčným zámerom rozvoja školy.
Aktuálne zloženie Rady školy:
Predseda: Mgr. Zuzana Kočiková
Členovia:
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Zuzana Kočiková
Mária Fecková
Nepedagogickí zamestnanci školy:
Bernadeta Némethová
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Zástupcovia rodičov:
MUDr. Marek Vargovčák
Ing. Slávka Grinčová
Ing. Zuzana Timkaničová
Ing. Matúš Pleva, PhD.
Zástupcovia zriaďovateľa:
MVDr. Ján Bílek, PhD.
JUDr. Otto Brixi
Ing. Eva Hulmečíková
Michal Djordjevič
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Naši podporovatelia
Hlavnými podporovateľmi pri rozvoji školy sú určite
rodičia, ktorým úprimne záleží na tom, aby sa ich deťom
v škole páčilo. Vlastnou iniciatívou ukázali, že škola je
významnou súčasťou života ich detí , ale aj celej spoločnosti.
Pamätníci si určite zaspomínajú na „dobrovoľne povinné“
pracovné soboty, ktorých cieľom bolo ukázať, že všetkým
súdruhom a súdružkám úprimne záleží na rozvoji
socialistickej krajiny.
Zmenou režimu nastala aj zmena v prístupe rodičov ku
škole. Dnešná pomoc rodičov je naozaj dobrovoľná. Ich
zodpovedný a iniciatívny prístup k vytváraniu tých najlepších
podmienok pre vzdelanie ich detí mnohokrát zastupuje
nedostatky vo financovaní školstva štátom. Každú formu ich
pomoci si aj v našej škole nesmierne vážime.
Aj vďaka ich podpore sa môžu naši žiaci tešiť z esteticky
vkusne a účelne zariadených tried, bezpečných športovísk či
najmodernejších
technológii.
Rozšírili
sme
počet
interaktívnych tabúľ, počítačov či iných atraktívnych
pomocníkov pri vzdelávaní.
Od roku 2012 ponúkame rodičom možnosť zapojiť sa
do Dobrovoľníckeho programu, ktorý rozširuje okruh pomoci
rodičov o ďalšie možnosti. Sme veľmi radi, že rodičov
zapojených do tohto programu je naozaj veľa.
Zoznam všetkých podporovateľov za 55 rokov života
našej školy, by bol určite veľmi dlhý a preto nám dovoľte iba
úprimne a z celého srdca v mene všetkých detí našej školy
povedať:

ĎAKUJEME
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Oslavy 55. výročia školy podporili:

Prvá cateringová spol. s.r.o.
BVT s.r.o., Mgr. Vladimír Boroš
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Spracovali:

Mgr. Melánia Holinďáková
Mgr. Renáta Brédová
RNDr. Mária Priščáková
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