
Nová história školy 
 – začal školský rok 1962/63 

ZŠ Stráňavy 1962/1963 – 2012/2013 



Prvý rok v novej škole 

• Po odovzdaní novej budovy školy do užívania v 
decembri 1962 – podskočilo radostne srdce 
nielen žiakom, ktorých v tomto školskom roku 
bolo 406 – v 14 triedach, ale aj učiteľom a 
rodičom. Konečne mali nové školské lavice, 
krajšie ako tie predtým: Niektoré triedy však 
zostali ešte v starej škole. 



Učiteľský kolektív – fotografia z roku 1965 

 



Trieda I.A s triednou učiteľkou Teréziou Turčekovou 



Trieda I.B – triedna učiteľka Štefánia Jantová 



II. A trieda – triedna učiteľka Jozefa Hrušková 



II.B trieda – triedna učiteľka -V.Krajňanská 



III. trieda – triedna učiteľka- M.Martinove   



Trieda – triedna učiteľka M.Máliková 

 



IV.A trieda – triedna učiteľka – A.Žilinčíková  



IV.B- triedna učiteľka- M.Danišková 



V.A trieda – triedna učiteľka Elena Rugalová 

 



V.B trieda – triedna učiteľka – Elena Rugalová 



VI.A trieda – triedna učiteľka – O.Debnárová 



VI.B trieda – triedna učiteľka E.Zazuľáková 



VII.A trieda – triedna učiteľka A.Walterová 



VIII.trieda  – triedny učiteľ Martin Nemčko 

 



IX. trieda – triedna učiteľka- A. Žilinčíková  



Žiačky z Mojšovej Lúčky s pani učiteľkou Žilinčíkovou 



Zber železa v roku 1962 



Na pracovnom vyučovaní- triedna hriadka 



V družobnej škole v Havířove... 



Historická fotografia – niektorí nemali čo obuť – budova terajšia 
MŠ 



Slávnostný výkop – budovanie telocvične- riaditeľ školy Rudolf 
Lopčiansky, Michal Štrba, p.Langer 



Stavanie telocvične 



Stavanie telocvične 



Stavanie telocvične 

 



Nácvik zostavy na celoštátnu spartakiádu 



Iskričkový sľub – pri Pamätníku  v obci 



Dievčenské družstvo hádzanárok 



Tanečný krúžok na vystúpení 



Sľub pionierov 



Spoločná fotografia  pred školou 



Folklórna skupina 



Nácvik III.CS 



Sľub pionierov 



Na školskom výlete 



Úspechy žiakov 

 



Učiteľský kolektív 

 



Učiteľský kolektív 

 



Učiteľský kolektív 

 



Učiteľský kolektív 



Učiteľský kolektív 

 



Učiteľský kolektív a žiaci 



Učiteľský kolektív a žiaci 





Učiteľský kolektív 



Učiteľský kolektív a žiaci 



Učiteľský kolektív 

 



Učiteľský kolektív 



Učiteľský kolektív 



Učiteľský kolektív a žiaci 



Učiteľský kolektív 



Učiteľský kolektív 

 



Učiteľský kolektív a žiaci 



Učiteľský kolektív 



Učiteľský kolektív 2008/2009 

 



Učiteľský kolektív 2009/2010 



Učiteľský kolektív a žiaci 2010/2011 – triedna učiteľka Mgr. Janka 
Slezáková 



Učiteľský kolektív 2011/2012 



Učiteľský kolektív 2012/2013 

 



Naši úspešní žiaci 

• Roman Ondák – 
výtvarník  

• Absolvent ZŠ Stráňavy 
1965/66 

• Jeho site-specific 
inštalácie, ktoré majú 
často silný sociálny 
a kultúrny kontext, sa 
pravidelne objavujú vo 
významných galériách 
a múzeách po celom 
svete.  
 



• Majerčák Zdeno – 
sochár 

• Absolvent ZŠ Stráňavy  
1967/1968 

• 1972-1979 Vysoká škola 
výtvarných umení, 
Bratislava, figurálne 
sochárstvo, 
Profesor  Kulich Ján. 
V súčasnosti žije v USA 

 

http://abart-full.artarchiv.cz/instituce.php?IDinstituce=19792
http://abart-full.artarchiv.cz/instituce.php?IDinstituce=19792
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=830
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=830
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=830


• Mgr.art. Jaroslav 
Moravčík - tanečník, 
choreograf a režisér 
 

• Absolvent ZS Stráňavy – 
1975/76 

• Momentálne vedie 
tanečnú skupinu Atašé, 
zameriavajúcu sa na 
produkciu modernej 
akusticko-tanečnej show.  
 
 

http://www.google.sk/imgres?q=Jaroslav+Morav%C4%8D%C3%ADk,+Mgr&sa=X&biw=1238&bih=870&tbm=isch&tbnid=wQj2LiR85yD1eM:&imgrefurl=http://www.sabinovcan.sk/?site=102&docid=ntj5i8mdqqcFaM&imgurl=http://www.sabinovcan.sk/data/obrazky/Sabinov%C4%8Dan/Choreografi/Jarko%20net.jpg&w=1050&h=1462&ei=-miBUZ7UDLKA7Qa4voGIBg&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=161&tbnw=114&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81&tx=69&ty=139&vpx=2&vpy=100&dur=1234&hovh=265&hovw=190


• Ing.Jozef Štrba- politik 

• Absolvent ZŠ Stráňavy 
1976/1977 

• Záujmy: rodina, 
záhrada, kynológia, veci 
verejné 

• Podpredseda Žilinského 
samosprávneho kraja 

 



• Mgr. Maretta Pavol – 
farár, farnosť Podskalie 

• Narodený 12.1.1968 

• Vysvätený v roku 1993   

• Absolvent školy ZŠ 
Stráňavy 1982/83 

 



• Mgr. Jozef Špalek, 
duchovný správca školy 

• Spojená škola sv. Jána 
Bosca, Trenčianska 
66/28, 018 51 Nová 
Dubnica 

• Absolvent ZŠ Stráňavy 
1986/87 

 

 



• Ing. Michal Štrba,PhD – 
diplomat 

• 2011 – doteraz 

 Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej 
republiky  

• Pozícia: ekonomický 
diplomat, Generálny 
konzulát Slovenskej 
republiky v Šanghaji, Čína 

 

 



• Matúš Kunhart – 
rýchlostný kanoista 

• Absolvent ZŠ  Stráňavy 
2001/2002 

• Rýchlostný kanoista , 
2009- 1.miesto , 2010 – 
2.miesto 

 



• Mgr. Alena Strýčková 

• Pedagóg 

• Absolventka ZŠ Stráňavy 
1974/75 

• Od roku 2009 riaditeľka 
Gymnázia Hlinská 29, 
Žilina 



I.trieda 2012/2013 – triedna učiteľka Mgr. Anna Bayerová 



II.trieda 2012/2013 – triedna učiteľka Mgr. Milada Šechná 



III.trieda 2012/2013 – triedna učiteľka Mgr. Marcela Ondáková 



IV.trieda 2012/2013 – triedna učiteľka Mgr. Erika Ceterová 



V.trieda 2012/2013 – triedna učiteľka Ing. Viera Kollárová 



VI.trieda 2012/2013- triedna učiteľka Zuzana Korbášová 



VII.trieda  2012/2013- triedny učiteľ Mgr. Tomáš Kiš 



VIII.trieda 2012/2013 – triedna učiteľka Mgr. Jana Šindlerová 



IX.trieda 2012/2013- triedna učiteľka Mgr. Marcela Stasová 



Slovo na záver 

• Vážení priatelia! 

• Práve ste dopozerali kratučký príbeh našej školy, 
kde ste videli takmer všetky triedy školy zo 
školského  roku 1962/63 , učiteľské kolektívy 
ostatných 20 rokov a  v závere tiež triedy 
prebiehajúceho školského roka 2012/2013. 
Verím, že ste radi zaspomínali na roky strávené v 
školských laviciach našej 50 ročnej školy. 

• Mgr. Jana Šindlerová, autor 


