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Národ, ktorý si neváži svoju minulosť, nezaslúži si ani budúcnosť 

 
Z HISTÓRIE ŠKOLY V TURNEJ 

 
 

V roku 2011 si pripomíname 50. výročie otvorenia nových školských budov 
v Trenčianskej Turnej, čo je príležitosť pozrieť sa do minulosti a priblížiť si fakty a 
zaujímavosti, ktoré predchádzali súčasnému modelu vzdelávania.  

 

Prvá budova školy a prví známi učitelia  
 

História školy v našej obci má dlhú tradíciu, siahajúcu minimálne do 
16. storočia. Najstaršia písomná zmienka o existencii školy sa nachádza 
v Schematizmoch Nitrianskej diecézy. V nich sa uvádza, že ,,… kostol, 
fara a škola existovali už pred rokom 1588…“.  

Z dobových dokumentov je zrejmé, že najstaršia škola v Turnej bola pod cirkevnou 
správou (založená pri kostole). Jej patrónom bol majiteľ Trenčianskeho hradu (rod 
Ilešháziovcov od roku 1600 do 1835 a rod Sina do r. 1910), ktorí mali povinnosť udržiavať 
stavby a interiér školy v dobrom stave (v spolupráci s obyvateľmi obce). Pokiaľ je známe, 
najstaršia budova školy v obci stála oproti domu správcu majera, medzi cestou a potokom 
(dnes je to oproti obecnému kultúrnemu domu). Bola drevená a pokrytá slamou, čo 
znamenalo značné riziko v prípade požiaru.       

Školu navštevovali deti iba v zimných mesiacoch – v lete pomáhali rodičom na 
hospodárstve a pri domácich prácach. Ak staršie deti vedeli čítať a písať, učili svojich 
mladších súrodencov, lebo to bolo lacnejšie. Inak to nebolo ani v Turnej. Spočiatku bola 
školská dochádzka dobrovoľná, bola skôr výnimkou ako pravidlom. Až v období panovania 
Rakúsko-Uhorskej cisárovnej Márie Terézie bolo vydané nariadenie povinnej 6-ročnej 
školskej dochádzky do triviálnych škôl. V nich sa učili deti čítať, písať, počítať (tri predmety – 
preto triviálna škola). Súčasťou výučby bolo i náboženstvo. Učiteľ  bol obyčajne aj organistom 
v kostole a mal popri vzdelávaní detí aj ďalšie povinnosti. 

 Prvý známy učiteľ – organista v Turnej bol Juraj Mráz, pôsobil tu v rokoch 1697 až 
1717 (je pravdepodobné, že aj dlhšie). Ďalší spomínaní menom sú František Florentíny  
(1729),  Ján Čajda (1773 – 1777) a Michal Zrumecký (1779 – 1806).  
 

Škola v 17. a 18. storočí – jedni stavali, druhí ničili 
 

Ako žila a s akými problémami sa stretávala turnianska škola, môžeme sa dozvedieť 
z rôznych  listín, ktoré sa zachovali v archívoch. A že to neboli malé starosti, dočítame sa 
napríklad zo zápisu z roku 1665, ktorý hovorí, že po prekvapivom útoku tureckého vojska 2. 
októbra 1663 bola celá obec vrátane školy vypálená, tak ako aj ďalších 16 obcí v okolí 
Trenčína. Po tejto pohrome, ako hovorí dochovaný dokument, bola snaha postaviť kostol, 
faru i školu v Belej, no nepodarilo sa to zrealizovať. Až v roku 1689 sa v Turnej spomína 
novopostavená škola. 

Ďalšia pohroma postihla obec počas stavovského povstania Františka II. Rákociho 
v rokoch 1704 – 1708. Z tohto obdobia je známe už aj meno organistu – učiteľa, bol ním  
Juraj Mráz. Zaujímavosťou je, že jeho syn Andrej s ďalším Turňanom a dvoma Selčanmi 
študoval na jezuitskom gymnáziu v Trnave v čase, keď tam bol riaditeľom Samuel Timon. Nie 



je vylúčené, že Andrej Mráz po ukončení gymnázia v roku 1721 pokračoval ako organista – 
učiteľ v Turnej. 

 V čase obliehania Trenčína a hlavne bitky pri Turnej v roku 1708 obec utrpela veľké 
materiálne škody. Časť obytných domov, ale aj škola, ľahli vtedy popolom. Dôkazom je 
záznam v Kanonickej vizitácii z roku 1729, kde sa spomína už ďalší učiteľ František Florentíny 
a znova postavená škola: ,,Škola je novopostavená a pozostáva z obytnej miestnosti pre 
učiteľa – organistu s dvoma komorami, ktorá je chodbou spojená s druhou izbou, kde sa učia 
deti. Sú tam tabuľa, stôl a lavice.“ 

Nie vždy sa Turňania starali o školu, ako sa patrí. V archívnych dokumentoch z roku 
1741 sa zachoval zápis: ,,… Organista sám dal opraviť strechu humna, ale školu farníci tak 
zanedbali, že je blízka zrúteniu a strechu museli podoprieť troma stĺpmi…“ Aj z roku 1746 
pochádza údaj, že škola je vo veľmi zlom stave a z roku 1751 je záznam o ohromnom 
požiari, ktorý zachvátil celú dedinu. Bol taký silný, že na veži sa roztopili 3 zvony a popukali 
múry kostola. Z uvedeného sa dá usúdiť, že ani škola nebola ušetrená, ale zatiaľ sa nenašla 
zmienka o jej obnovení. O tom je len nepriamy dôkaz, pretože už v roku 1758 pôsobí v Turnej 
organista – učiteľ Ján Čajda, „... muž statočný, triezvy, farárovi poslušný, latinčiny 
a maďarčiny znalý, v povinnostiach presný, vo vyučovaní usilovný“. Ďalším organistom – 
učiteľom v 18. storočí, o ktorom sa dochovali záznamy, bol Michal Zrumecký.  
 

19. storočie bojuje s negramotnosťou, biedou a maďarizáciou  
 

Začiatkom 19. storočia tu pôsobí ako učiteľ – organista syn Michala Zrumeckého Jozef 
Zrumecký, o ktorom sme sa v kanonickej vizitácii z roku 1829 dozvedeli, že je „... teraz 49-
ročný, strednej postavy, dobrého zdravia, ženatý ako 22-ročný, nemá žiadne deti. Hovorí 
slovensky, latinsky a maďarsky… na organ hrá šikovne, nielen v nedeľné dni a vo sviatky, hrá 
na harfu a fúka na trubky. Je poslušný, vo vyučovaní mládeže horlivý a v iných povinnostiach 
vyhovujúci. Účastní sa na najsvätejších sviatostiach a kým sa tieto vysluhujú, je zbožne 
prítomný. Školské slabosti usilovne zjemňuje...“ Jeho život ukončila v roku 1831 zákerná smrť 
– cholera; vtedy bolo vo farnosti za necelé 3 mesiace 48 pohrebov – väčšinou obetí cholery. 
Z obdobia jeho pôsobenia sa nám zachovali zaujímavé informácie: v tom čase bolo v obvode 
triviálnej školy v Turnej 121 chlapcov a 80 dievčat vo veku 6 – 12 rokov. Turniansku školu 
z nich vtedy navštevovalo iba 10 žiakov (a to len v zime!), v lete nechodili do školy žiadne 
deti, rodičia ich posielali pásť dobytok, ovce, husi a vykonávali aj iné práce okolo 
hospodárstva. Museli by tiež do školy dochádzať zo susedných obcí, „... v zime však ani pre 
nedostatočné oblečenie nemôžu posielať deti do školy”. Podľa dobových záznamov z polovice 
19. storočia bola na Slovensku 49 % negramotnosť a v Turnej to pravdepodobne nebolo inak. 

Pri ničivom požiari 8. marca 1832 zhorel kostol 
aj s vežou, celá fara okrem stodoly a celá škola. 
Následne panstvo rozhodlo znížiť riziko požiaru a 
na výstavbu školy poskytlo časť panskej záhrady. Keďže 
Jozef II. zakázal pre riziká požiarov stavať drevené 
budovy, budova školy, ktorú postavili vedľa fary 
(zaužíval sa jej názov „stará škola“), bola už murovaná 
zo surovej nepálenej tehly. V súčasnosti je po 
prestavbách využívaná ako školská jedáleň. 

Do novopostavenej školy bol zvolený za učiteľa drietomský rodák Juraj Kučera. V čase 
jeho pôsobenia v Turnej chodili do školy aj deti z Opatoviec a Bieroviec a  obec zažila mnohé 
útrapy: nielen epidémie cholery v rokoch 1831, 1836, 1849 a 1855, 1866, ale aby toho 
nebolo málo, pred poslednou epidémiou bola veľká neúroda ako dôsledok sucha a mrazov 
pred žatvou, s následným hladomorom. V  roku 1865 Juraj Kučera posiela nitrianskemu 
biskupovi žiadosť o penziu, v ktorej uvádza: ,,… zraku môjho z väčšej strany som pozbavený 



a pre neduživosť moju, skoro ustavične ku stráženiu postele prinútený, ako to dosvedčuje 
svedectvo lekárske.“ Po ňom nastúpil jeho syn Jozef Kučera, o ktorom je v školskej kronike 
zápis: ,,… bol nástupcom po svojom otcovi Jurajovi Kučerovi ako učiteľ – organista. Pôsobil tu 
však iba v rokoch 1866 – 1869. Bárs bol len náturistom, predsa bol veľmi nadaný 
a v niektorých veciach, napríklad v hudbe, až vynikajúci… jeho nepokojný duch ani na jednom 
mieste nenechal ho dlho účinkovať“.  

V roku 1869 prišiel do Turnej František Skiva. Na základe nariadenia z r. 1868, podľa 
ktorého obec bola povinná zabezpečiť vyučovanie všetkým školopovinným deťom, pristúpil 
k prestavbe školy. Prechodne bol na účely vyučovania prenajatý dom, v ktorom býval učiteľ 
aj s rodinou (Šmachovec – Skivovec). Tam bolo dočasne prenesené aj zariadenie triedy: dlhé 
lavice (štoky) bez operadiel, stôl a tabuľa. Do novej rozšírenej školy dali aj nové vybavenie v 
podobe školských lavíc namiesto štokov, nového stola a tabule. Okrem zväčšenej učebne sa 
pristavila aj  jedna veľká izba a kuchyňa s otvoreným ohniskom, ktoré slúžili ako byt pre 
učiteľa. Jeho bývalí žiaci na neho spomínali ako na veľmi prísneho, avšak spravodlivého 
učiteľa. Po nejakom čase František Skiva odkúpil dom so záhradou na dolnom konci obce 
smerom do Sedličnej. V záhrade sa úspešne venoval chovu včiel. 

Dopad revolučných rokov 1848/1849 a vplyv zrušenia poddanstva na obyvateľov 
a školu v Turnej nevieme zhodnotiť, lebo zatiaľ sme nenašli historické pramene, ktoré by nás 
o tom informovali. V roku 1868 sa uskutočnila komasácia (sceľovanie parciel), pri ktorej 
dozaista pomáhal aj František Skiva. Vtedy boli pridelené škole ďalšie pasienky, les a role. Od 
tejto doby nemuseli rodičia voziť fúru dreva za žiaka, ale sa podieľali na chystaní a zvoze 
dreva zo ,,školskej hory“. Koniec 19. a začiatok 20. storočia boli poznačené silnou 
maďarizáciou školy. 
 

Ako vyzerala pratrieda v turnianskej škole 
 

V prvej tretine 19. storočia bolo vybavenie triedy veľmi skromné. Okrem dlhých lavíc 
bez operadla, zvaných štoky, umiestnených okolo stien, bola v triede len pec (neskôr kachle) 
a dlhý stôl. Na ňom bol nasypaný suchý piesok, do ktorého paličkami žiaci písali  podľa 
predpísanej predlohy pána učiteľa. Až neskôr boli 
v triede umiestnené tabule a žiaci si do školy nosili 
malé tabuľky (v drevenom ráme osadený kúsok bridlice 
vo veľkosti malého zošita), na ktoré písali pomocou 
uhlíkovej tyčinky – grifľa. Zošity sa nepoužívali, keďže 
papier bol drahý. K vybaveniu triedy neodmysliteľne 
patril kríž s ukrižovaným Kristom, keďže to bola rímsko-
katolícka ľudová škola. Pôvodne sa vyučovalo zo 
slovensky písaných učebníc a do roku 1878 bola vyučovacou rečou slovenčina. V období 
maďarizácie ju nahradila maďarčina, a to aj v ľudových školách v 1. až 6. ročníku. Slovenčina 
sa do škôl vrátila až po 1. svetovej vojne. 

V škole boli za rôzne prehrešky časté telesné tresty. Učiteľ trestal napríklad tak, že sa 
žiak musel prehnúť cez lavicu a dostal trstenicou či lieskovicou  niekoľko rán na zadok; iným 
trestom boli údery paličkou do nastavenej dlane alebo na končeky spojených prstov (tzv. na 
hrušku). Miernejším trestom bolo šticovanie, ťahanie za uši, buchnáty, státie v kúte, kľačanie, 
písomné tresty alebo musel zostať žiak ,,po škole“.  

Do konca 19. storočia bola škola v Turnej jednotriedna, to znamenalo, že sa v jednej 
triede učili deti všetkých ročníkov od 6 do 12 (prípadne 15) rokov. Súčasťou školy bola 
obyčajne aj izba (byt) pre učiteľa. Žiakov pribúda a priestory sú nedostatočné, preto sa na 
sklonku 19. storočia stavia „nová škola“ v strede obce. 

 



Ťažký život učiteľa – organistu 
 

Učiteľ – organista v dedinskej škole to nemal jednoduché. Zvyčajne mal viacpočetnú 
rodinu (napríklad Juraj Kučera mal 11 detí), s ktorou býval najčastejšie v byte patriacom 
škole, prípadne v prenajatých priestoroch. Popri vyučovaní k jeho povinnostiam patrila 
aktívna účasť na náboženských obradoch, vykonával prácu kostolníka a zvonára a pred 
Vianocami piekol vianočné oblátky pre všetky rodiny vo farnosti (po domoch ich roznášali 
žiaci). Spoluobčanom slúžil tiež tým, že za nich vybavoval rôzne úradné úkony. Jeho príjmy 
boli veľmi skromné: naturálne dávky za vyučovanie žiakov a poplatky za cirkevné úkony, pri 
ktorých bol spoluúčastníkom (krst, sobáš, pohreb),  ku ktorým si prilepšoval tým, že sa staral 
o hospodárstvo. Choval dobytok a iné hospodárske zvieratá, obrábal role patriace škole, čo 
bolo náročné na čas a pritom výnosy boli slabé. V Kanonickej vizitácii (cirkevný dokument) 
z roku 1729 sa uvádza: „Organistom je František Florentiny, katolík, 43-ročný absolvent 
rétoriky. Medzi jeho obvyklé povinnosti okrem vyučovania detí, za ktoré dostane polročne po 
25 denárov a jeden voz dreva, patrí aj zvonenie ráno, na obed, večer a proti búrke. Učí aj deti 
z Bieroviec. Organista má 4 polia o výmere spolu 5 a pol merice. Okrem toho dostane od 
každej celej usadlosti 12 hrstí obilia, od želiarov s domami po 6 hrstí a 3 denáre. Štólu 
dostáva, ako je zvykom, aj odmenu za spev a tretinu z ofier a z koledy.“   

O veľmi ťažkom postavení učiteľa – organistu svedčí aj list miestneho kňaza Jána 
Korpášiho z roku 1777, adresovaný správcovi trenčianskeho panstva, v ktorom zosumarizoval 
všetky príjmy turnianskeho učiteľa – organistu a zdôraznil, že z nich len ťažko vyžije. 
Prihováral sa za to, aby sa mu  ešte nejaká roľa pridala: ,,Organista – učiteľ užíva 4 polia 
v chotári Turnej: v Potôčkach 2 merice, Na Kráčinách pol merice, v Podluží od potoka 1 a pol 
merice a na Malovej pol merice.  Cez žatvu dostane od každej usadlosti 12 hrstí miešaného 
zbožia, z ktorých vymláti 12 meríc. Z koledy dostane asi 4 merice miešaného obilia. Z ofier 
jedna tretina činí obyčajne 2 zlaté. Od zápisu krstu po 5 denárov. Počet krstov je v súpise fary. 
Od zápisu ohlášok po 12 denárov. Počet sobášov je v súpise fary. Podobne od každého 
pohrebu má 25 denárov. Za spievanie dostane ročne asi 5 zlatých. Za vyučovanie každého 
chlapca alebo dievčaťa dostane po 1 zlatom a po 1 voze dreva. V zime má obyčajne 12, v lete 
2 – 3 deti.“ 

Ani v 19. storočí sa situácia učiteľa nezlepšila, skôr naopak. O neutešených 
podmienkach po živelnej pohrome (úroda zmrzla pred žatvou) výrečne hovoria dva 
prosbopisy Jozefa Kučeru nitrianskemu biskupovi. Napriek tomu, že učiteľ – organista 
bol najvzdelanejší človek v obci po farárovi a notárovi, jeho spoločenské postavenie nebolo 
docenené. 
 

20. storočie v „novej škole“ a s novými výzvami 
 

Veľký počet žiakov a tlak na rodičov cez zákony a rôzne nariadenia si vyžiadali 
postupné rozširovanie tried a znižovanie 
negramotnosti. V školskom roku  1900/1901 začalo 
vyučovanie v  „novej škole“ v strede obce (tento názov 
sa zaužíval pre školskú budovu, v ktorej je dnes 
predajňa stavebnín pri požiarnej zbrojnici) a nastúpilo 
do nej 133 žiakov. Na vyučovanie sa používali učebnice 
dejepisu, zemepisu, čítanka, katechizmus, Biblia. Na 
prelome storočí (až do roku 1922) viedol školu Ján 
Urban – Šimko. Po roku 1907 nastala totálna maďarizácia, pomaďarčovanie mien a priezvisk, 
všetky predmety sa vyučovali po maďarsky. V roku 1915 sa pripravoval rozpočet na 
postavenie materskej školy (óvod – škola určená na pomaďarčovanie, mali v nej vyučovať iba 



učiteľky z Maďarska), ale jej zriadenie sa neuskutočnilo. Po rozpade Rakúsko-Uhorska 
a vzniku Československej republiky (už 27. 3. 1919) učitelia skladali sľub vernosti republike 
a robili skúšku spôsobilosti vyučovania v slovenčine. Rímsko-katolícku školu v Turnej 
navštevovali vtedy aj deti z Belej a Hámrov (na Hámroch začala pôsobiť štátna ľudová škola 
od 1. 9. 1914).  

Správcom školy v medzivojnovom období, v rokoch 1922 – 1939, bol Andrej Králik. 
S jeho menom je spojená činnosť mnohých záujmových a osvetových spolkov, organizovanie 
slávností, prednášok, kurzov, bol pri zrode školskej, učiteľskej a obecnej knižnice, založil a 
viedol ovocinársky spolok a dobrovoľný hasičský zbor, pomáhal pri elektrifikácii obce. 
Vštepoval žiakom lásku k divadlu, ľudovým tradíciám a k Slovensku. Počas pôsobenia Andreja 
Králika do roku 1934 vyučovala v dvojtriednej škole aj diplomovaná (vyštudovaná) učiteľka 
Emília Kreichelová, ktorá za učiteľskú prácu dostala vysoké pápežské 
vyznamenanie „Ecclesia et Pontifica“. Jej vďačia Turňania za nové 
a pestré vzory na svojom kroji, pretože okrem povinného vzdelávania a 
osvetovej činnosti venovala veľkú pozornosť vyučovaniu ručných prác 
a hlavne vyšívaniu. Jeden školský rok viedol školu aj František 
Tománek. 

V rokoch 1930 – 1940 bola v obci tiež štátna ľudová škola, a to 
v prenajatých priestoroch u Gašpara a u Ježíka (na Mikutelovci).  Od r. 
1930 tu bola zriadená hospodárska škola pre dospelých, zameraná na 
poľnohospodárstvo a ovocinárstvo, v ktorej sa učili staršie deti a 
dospelí v zimných mesiacoch 2-krát týždenne po dve hodiny večer. 
Učitelia robili osvetovú prácu v oblasti zdravovedy, proti alkoholizmu, žiakov viedli ich k 
sporovlivosti, učili ich štepiť ovocné stromy, každoročne sa organizovali „stromkové 
slávnosti“, so žiakmi aj dospelými nacvičovali divadlá. V roku 1940 bol založený miestny 
odbor Matice slovenskej.  

Po vzniku ČSR bola práca učiteľa náročnejšia. Pribudla osvetová práca, výchova 
k národnej hrdosti, zakladali sa spolky, boli nariadené nedeľné školy, v ktorých sa na 
prednáškach z histórie národ oboznamoval so svojimi 
dejinami. Pribudli ďalšie predmety:  prírodospyt 
(prírodopis), fyzika, lučba (chémia),  merba (geometria), 
mravouka (etika), telocvik. Po presunutí veľkých 
prázdnin na skoršie týždne leta bol od roku 1922 
nariadený začiatok školského roka na 1. septembra. 
V roku 1924 bola zriadená školská knižnica. V roku 1931 
boli školské budovy a byty učiteľov elektrifikované a bolo 
založené rodičovské združenie. 

V roku 1926 končili prví turnianski povojnoví maturanti. Na vysokej škole promoval 
ako prvý z nich JUDr. Štefan Ježík (1930), v roku 1933 MUDr. František Ježík, v roku 1935 
JUDr. Jozef Martinka.  

Po vzniku Slovenskej republiky  (14. 3. 1939) museli učitelia každú nedeľu popoludní 
robiť prednášky až do vyčerpania látky z učebnice Dejiny slovenského národa a 13. 4. 1939 
učitelia skladali prísahu vernosti SR. Žiakov pribúdalo, a keďže sa škola nerozširovala, v roku 
1940 bolo v triede až 60 žiakov. 

Druhá svetová vojna ovplyvnila aj chod školy, ktorá bola síce v prevádzke, ale 
s problémami. Školský rok 1944/45 začal riadne, ale už v októbri jednu triedu obsadili Nemci, 
vo februári 1945 ďalšiu a od marca sa už vôbec nevyučovalo. Od Nemcov bola Turná 
oslobodená 8. apríla 1945, no pod nemeckou delostreleckou paľbou bola až do konca apríla 
a v škole boli ubytovaní rumunskí a ruskí vojaci.  Hoci 2. svetová vojna skončila oficiálne 8. 
mája 1945, vyučovanie v turnianskej škole začalo už 7. mája 1945, a to ako v prvej škole 



v okrese(!). Do 30. júna 1945 ešte fungovali súbežne cirkevná aj štátna škola. Po tomto 
dátume nastalo poštátnenie všetkých škôl na Slovensku. 
 

Budujeme „komunizmus“ 
 

Počas 2. svetovej vojny sa riaditeľom školy stal Vladimír Mercell. Osem ročníkov sa 
učilo v štyroch triedach. Hneď v roku 1945 sa zaviedlo povinné vyučovanie ruštiny. Od roku 
1947 zostali v obci triedy 1. – 5. ročníka, starší žiaci dochádzali do Trenčína do meštianskych 
škôl. Učitelia a učiteľky nacvičovali divadlá, viedli kurzy zdravovedy, varenia, ovocinárstva, 
včelárstva, robili osvetu v mnohých oblastiach života.  

Po februári 1948 nastali v spoločnosti aj školstve veľké zmeny – z demokracie na 
komunistickú diktatúru. Učitelia mali žiakov vychovávať k proletárskemu internacionalizmu, 
socialistickému vlastenectvu a komunistickým ideálom. Kresťanské a národné hodnoty boli 
popierané, našťastie boli aj takí učitelia, ktorí si našli spôsoby, ako ich aspoň v rámci 
možností u žiakov formovať. V roku 1949 bola zavedená povinná 9-ročná školská dochádzka. 
V roku 1950 tu bola založená pionierska organizácia a vzniklo združenie rodičov a priateľov 
školy (ZRPŠ). V roku 1951 sa stal riaditeľom školy Štefan Borovský – Lancík, ktorého po 
dvoch rokoch nahradil Ján Filimpocher. V roku 1952 bola včlenená do turnianskej školy škola 
v Hámroch. V roku 1954 postihla obec veľká povodeň, ktorá strhla 3 mosty, niekoľko domov 
a v triedach bolo 40 cm vody a bahna. 

V roku 1958 nastúpil do funkcie riaditeľa Adam Jantošovič a už v nasledujúcom roku 
sa začali prípravné práce na stavbu dvoch pavilónov školy (miesto pre tieto budovy bolo 
vybrané už v roku 1946). Dočasne bola na dvore „novej školy“ postavená provizórna 
drevená budova, lebo žiaci sa museli pre veľký počet 
učiť až na tri zmeny. Nové pavilóny školy sa stavali od 
februára 1960 do mája 1961, slávnostného odovzdania 
diela sa zúčastnilo veľa hostí, ale hlavne obyvatelia 
obce, ktorí sa veľmi tešili novej škole. Po tomto 
rozšírení začali do Turnej dochádzať aj starší žiaci 
z Mníchovej Lehoty (5. až 9. ročníka). V základnej 
deväťročnej škole bola v tomto období zriadená aj 
funkcia zástupcu riaditeľa. V roku 1960 bol schválený 
nový školský zákon, v ktorom bolo okrem iného prvýkrát uzákonené, že všetky učebnice 
a pomôcky majú žiaci zdarma.  

V roku 1962 bol Adam Jantošovič odvolaný. Po ročnom pôsobení jeho nástupcu 
Karola Gavoru nastúpil v roku 1963 Jozef Káčerík, ktorý viedol školu deväť rokov. Počas 
tohto obdobia škola zabezpečovala vzdelanie ročne okolo 600 žiakom (v roku 1963 to bolo 
najviac – 650 žiakov!). Triedy boli preplnené, v niektorých ročníkoch boli aj po 3 triedy, 
napriek novým a na svoju dobu moderným priestorom bola preto práca učiteľov náročná.  

Okrem povinného vzdelávania sa venuje 
pozornosť aj osvetovej činnosti v rôznych oblastiach 
života. Nová škola, noví učitelia, bezplatné učebnice 
a pomôcky vytvorili nové ovzdušie v oblasti 
vyučovacieho procesu, čo sa prejavilo aj záujmom pri 
dokončovacích a skrášľovacích prácach v okolí školy – 
pracovali učitelia, rodičia aj žiaci. Časom bol pozemok 
ohradený, vysadený, boli vybudované školské políčka, 
ihrisko. Šesťdesiate roky boli pozitívne ovplyvnené 
uvoľnením politickej a spoločenskej atmosféry. 
Občania a spoločenské organizácie sa zmobilizovali 



a na tú dobu veľkolepo oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci, na čom sa 
podieľala aj škola.  

Obdobie uvoľnenia ideologického tlaku v 60-tych rokoch ukončil vstup vojsk 
Varšavskej zmluvy do našej republiky v roku 1968. V 70-tych rokoch nastalo obdobie tvrdej 
„normalizácie” – politického prenasledovania občanov (medzi nimi aj učiteľov), ktorí 
nesúhlasili s obsadením nášho územia cudzími vojskami. V roku 1972 bol do funkcie riaditeľa 
dosadený Martin Jankovich.  

Škola bola dôležitým miestom „triedneho boja“. 
Učitelia sa museli ideologicky vzdelávať, navštevovať 
politické školenia, študovať marxisticko-leninskú 
filozofiu, politicky sa angažovať, pre názornejšiu výchovu 
v tomto duchu bola v roku 1974 zriadená Izba 
revolučných tradícií. Ideológia komunizmu bola 
prítomná vo všetkých oblastiach života školy: 
v učebniciach, na vyučovaní všetkých predmetov 
(intenzita „komunistickej“ výchovy závisela od osobného 
presvedčenia a zanietenia  jednotlivých učiteľov), v záujmovej činnosti (napr. ateistický 
krúžok), na nástenkách, v rozhlasových reláciách, na pionierskych schôdzkach, školských 
slávnostiach, ale aj vo forme presviedčania až nátlaku na rodičov, aby neprihlasovali svoje 
deti na náboženstvo; riaditelia školy o tom informovali ich zamestnávateľov (za to, že 
prihlásili deti na náboženstvo, boli niektorí rodičia v práci šikanovaní, prípadne mali  problém 
tieto deti umiestniť sa na stredných a vysokých školách). 
Napriek tomu boli aj učitelia, ktorí nezabúdali ani na 
formovanie vlastenectva, vzťahu žiakov k národným 
tradíciám a ku kresťanským hodnotám, a to ani pod 
hrozbou šikanovania.  

Mimoškolská činnosť bola zabezpečovaná hlavne 
prostredníctvom pionierskej skupiny a pionierskych 
oddielov, ktoré mali svojich vedúcich (obyčajne 
študentov) a pravidelne sa schádzali na pionierskych schôdzkach. Mladší žiaci boli do 
pionierskej organizácie prijatí na slávnostnom sľube iskier, starší skladali pioniersky sľub, mali 
aj svoju rovnošatu (červená šatka, bledomodrá košeľa, tmavá sukňa). Pripravovali sa pre ne 
kvízy, zábavné súťaže, karnevaly, ale aj pionierske tábory počas prázdnin. Žiaci chodili na 
exkurzie, výchovné koncerty, filmové predstavenia do kinosály, branné cvičenia (ich súčasťou 
bolo napríklad povinné skúšanie plynových masiek), 
nacvičovala sa spartakiáda (prvá bola v roku 1955), 
organizovali sa spevácke a recitačné súťaže, tanečné 
kurzy a rozlúčkové večierky deviatakov, lampiónové 
sprievody. Na výročie Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie sa pravidelne konala oslavná akadémia 
v kinosále, na MDŽ program pre mamičky, pripomínali 
sa výročia Sovietskeho zväzu, Slovenského národného 
povstania a medzinárodného robotníckeho hnutia. Žiaci 
aj učitelia vyrábali politické transparenty a mávadlá, zúčastňovali sa prvomájových osláv, 
školský rok sa začínal aj končil hymnou a socialistickou internacionálou. Pre žiakov bolo 
zabezpečené školské stravovanie (obedy) v priestoroch 
„starej školy“ (s malou prestávkou je tam školská 
jedáleň dodnes). 

V roku 1979 nastúpil do funkcie riaditeľa Mgr. 
Jozef Znášik, pôsobiaci dovtedy ako zástupca riaditeľa, 
ktorý viedol školu do roku 1991. Počet žiakov sa 



postupne znižuje (v roku 1979 to bolo už „len“ 465 žiakov), škola je vybavená novými 
pomôckami, je snaha o modernizovanie vzdelávania prostredníctvom didaktickej techniky 
(spätné projektory, gramofóny, magnetofóny, filmová premietačka, televízor), škola dopĺňa 
učiteľskú aj žiacku knižnicu, pracujú športové krúžky (napr. hádzaná, futbal), fotografický, 
dramatický, výtvarný, strelecký, astronomický, dramatický, recitačný, spevácky, bábkarský 
krúžok, ručné práce a iné. V 80-tych rokoch začínajú leteckí modelári (1981), detský folklórny 
súbor Štvorlístok (1984), počítačový krúžok (1988). Žiaci sa zúčastňujú postupových 
športových súťaží (napríklad v atletike, hádzanej), olympiád, umeleckých súťaží (napr. 
recitačné, spevácke, výtvarné), v ktorých dosahujú pekné výsledky. Pracujú žiacke 
zdravotnícke hliadky (kontrolujú čistotu rúk, odevu, učia sa poskytovať prvú pomoc, chodia 
na súťaže). Škola má družbu so základnou školou v Bojkoviciach na Morave.   

So znižovaním počtu žiakov a tiež s cieľom modernizovať vyučovanie bola snaha 
zriaďovať špecializované učebne: na vyučovanie chémie a fyziky či na pracovné vyučovanie 
(dielňa).  V roku 1988 sa s pomocou rodičov zriadila prvá 
počítačová učebňa, v ktorej sa prvá generácia 
turnianskych žiakov zoznámila so svetom informačných 
technológií. Na siedmich počítačoch, zvaných 
„péemdéčka“, sa dokonca niekoľko žiakov navštevujúcich 
počítačový krúžok naučilo základy jednoduchého 
programovacieho jazyka Basic (čo na tú dobu bol veľký 
pokrok!). Na pracovné vyučovanie sa využívalo aj školské 
políčko s pareniskom v areáli školy, organizoval sa zber 
papiera, železa, šípok, gaštanov, zemiakov, chmeľu,  
brigády v obci. Stále však pretrváva problém – chýba telocvičňa, ktorej stavba sa pre 
nedostatok financií nezrealizovala. Na telesnú výchovu sa preto okrem vonkajšieho ihriska 
využívajú aj chodby školy. Napriek sťaženým podmienkam žiaci dosahujú v športových 
súťažiach dobré výsledky. 

 

Čo priniesol 17. november 1989  
 

Koniec vlády jednej politickej strany, otvorenie sa svetu a demokratickým princípom 
prinieslo do života školy obrovské zmeny. Prehodnocoval sa obsah a formy vzdelávania, 
učitelia mali väčšiu slobodu v pedagogickom procese, 
bolo potrebné sa transformovať na modernú školu. 
Nedostatok vhodných učebníc a pomôcok učitelia 
kompenzovali vlastnými materiálmi a názornými 
pomôckami, ktoré prinášali do školy. Nedostatočné 
vybavenie školy učebnicami je permanentným 
problémom až do súčasnosti. V 90-tych rokoch výrazne 
klesá detská populácia a v roku 1997 má škola najnižší 
počet žiakov (len 299) od roku 1961. Od tohto roka sa 
počet žiakov neustále zvyšuje.  

Od roku 1991 až do marca 2003 viedol školu Mgr. Peter Kišac. V období 90-tych 
rokov boli len minimálne zmeny v učiteľskom zbore. Tie nastávajú až s postupným 
odchodom staršej generácie do dôchodku a s potrebou kvalifikovaných učiteľov cudzích 
jazykov. Po spojení základnej školy s materskou školou v januári 2003 bolo prvýkrát 
v novodobej histórii školy výberové konanie do funkcie riaditeľa nového právneho subjektu. 
Po konkurznom pohovore s troma kandidátmi komisia tajným hlasovaním zvolila do tejto 
funkcie prvú ženu v histórii turnianskej školy, PaedDr. Beátu Sabovú, ktorá bola poverená jej 
vedením od 1. apríla 2003 (neštandardne, ešte pred skončením školského roka). 



Po páde „železnej opony“ sa vo všetkých oblastiach života aj v školstve zdôrazňuje 
otváranie sa Európe a západnému svetu. Ruší sa povinné vyučovanie ruského jazyka 
a postupne sa prechádza na anglický (neskôr sa pridáva francúzsky a nemecký) jazyk. So 
slobodnejším životom v otvorenej spoločnosti pribúdajú aj negatívne vplyvy západnej 
kultúry, ako sú rôzne závislosti, liberálnejšia výchova v rodinách, kríza tradičných hodnôt. 
S tým všetkým sa škola vo svojich výchovných a vzdelávacích aktivitách musí zaoberať. Škola 
má schránku dôvery a žiacky parlament. 

V škole sa opäť začína klásť dôraz na národné a kresťanské tradície, pozitívny vzťah 
k slovenskej štátnosti. Po päťdesiatich rokoch politického a ideového deformovania  školstva 
a pod novodobým vplyvom západnej kultúry to bol (a stále je) dôležitý predpoklad  
uchovania si národnej identity. Na prelome tisícročí sa v turnianskej škole z iniciatívy učiteľov 
sformulovala idea regionálnej výchovy, ktorej cieľom je formovať u žiakov pocit vlastenectva 
a národnej hrdosti prirodzeným a nenásilným spôsobom, a to prostredníctvom poznania 
tradičných aj súčasných hodnôt svojho regiónu. Začína sa realizovať celoškolský celoročný 
projekt regionálnej výchovy s množstvom aktivít, ktorý od roku 2000 každoročne vrcholí 
detským folklórnym festivalom Stretnutie priateľov. Obnovila sa tradícia slávnostného 
otvárania a ukončovania školského roka v kultúrnom dome so slovenskou hymnou. Od roku 
2010 je v každej učebni štátna vlajka, štátny znak a preambula Ústavy SR.  

Škola sa otvára verejnosti organizovaním kurzov pre 
verejnosť v oblasti počítačovej gramotnosti, vyučovania cudzích 
jazykov, organizuje spoločenské a kultúrne podujatia, besedy 
s odborníkmi a zaujímavými osobnosťami, exkurzie na zaujímavé 
miesta v chotári obce a v regióne, noc v telocvični a v knižnici.  
Nová multifunkčná športová hala, dobudovaná v roku 2002, 
umožňuje verejnosti športovať. Keďže štát financuje len základnú 
prevádzku školy, bolo potrebné hľadať finančné zdroje na 
mimoškolskú činnosť a modernizáciu z rôznych projektov, od 
sponzorov a tiež z prenájmu priestorov. 

Osobitnou kapitolou tejto doby je modernizácia školy 
v oblasti informačných technológií a nových metód a foriem 
vyučovania. Turnianska škola sa medzi prvými zapojila do projektov Infovek, MS IT 
Akadémia, UP-40, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Otvorená škola, z ktorých 
získala počítače, pomôcky a tiež možnosť vzdelávať učiteľov, žiakov aj verejnosť v počítačovej 
gramotnosti a modernizácii vyučovania. Podala veľa projektov, z ktorých boli mnohé úspešné 
– vďaka nim sa zveľadila po materiálnej a zvýšila úroveň po odbornej stránke. Úspešné boli aj 
rôzne enviroprojekty, z ktorých mali úžitok nielen žiaci, 
ale aj ostatní občania (napr. náučný chodník v chotári 
obce Putovanie za živou vodou, triedenie odpadu, zber 
papiera, tetrapakov, plastov atď.). Potreby doby 
vystihla škola aj tým, že sa zamerala na výučbu cudzích 
jazykov – nielen v povinnom rozsahu, ale už od 
materskej školy. Vďaka projektu vybudovala jazykové 
laboratórium (využitie výukového softvéru a internetu  
na vyučovanie angličtiny, francúzštiny a nemčiny). 
Množstvom krúžkov (priemerne 30 každý rok) umožňuje deťom rozvíjať svoje schopnosti 
a vhodne tráviť voľný čas, čiastočne sú financované zo vzdelávacích poukazov žiakov.  

Toto obdobie sa nesie aj v znamení výborných výsledkov žiakov na okresných, 
krajských a viacerých celoslovenských súťažiach a tiež umiestňovaním a úspešným 
uplatnením našich absolventov na stredných a vysokých školách. To by však nebolo možné 
bez výborných vzťahov a úzkej spolupráce s obcou, miestnymi organizáciami, rodičmi 
a verejnosťou. 



Od roku 2008 sa realizuje nová koncepcia vzdelávania prostredníctvom školských 
vzdelávacích programov ISCED, v ktorých si škola po naplnení štátneho vzdelávacieho 
programu vyberá a realizuje vlastné priority.  

 
 

PREHĽAD FINANCIÍ ZÍSKANÝCH Z PROJEKTOV  
 

Rok Názov projektu Poskytovateľ Suma Autori projektu 

2004 Ekologický kútik v areáli školy MF SR 8 000 Sk B. Sabová 

2004 Infovek Počítačová učebňa, RoboLab MŠ SR 300 000 Sk B. Sabová,  A. Obuchová 

2004 Počítače pre školy Deutsche Telecom 6 PC, tlač.  B. Sabová 

2005 Infovek Otvorená škola MŠ SR 133 700 Sk B. Sabová 

2005 Plávanie alergikov a astmatikov Združenie astmatikov SR 5 000 Sk B. Sabová 

2005 Digitálne štúrovstvo na školách MŠ SR 128 000 Sk B. Sabová 

2005 Otvorená škola šport  MŠ SR 50 000 Sk B. Sabová 

2005 Zdravie v školách  MŠ SR 44 000 Sk B. Sabová 

2006 Infovek Otvorená škola MŠ SR 134 000 Sk B. Sabová 

2006 Zdravie v školách MŠ SR 63 000 Sk J. Dovinová 

2006 Digitálne štúrovstvo v školách MŠ SR 135 000 Sk B. Sabová 

2006 Otvorená škola šport  MŠ SR 50 000 Sk B. Sabová 

2006 Jazykové laboratórium MŠ SR 368 000 Sk I. Červeňanová 

2007 Infovek Otvorená škola MŠ SR 140 000 Sk B. Sabová 

2007 Festival Stretnutie priateľov Matica slovenská 5 000 Sk B. Sabová 

2007 Tu sa nám páči, tu chceme žiť CPF – Baumit 60 000 Sk I. Červeňanová 

2007 Putovanie za živou vodou MŠ SR 90 000 Sk I. Červeňanová 

2008 Zdravie v školách MŠ SR 90 000 Sk B. Sabová 

2008 Otvorená škola – šport MŠ SR 50 000 Sk B. Sabová 

2009 UP-40 (PC gramotnosť pre verejnosť) MS IT-Akadémia 360 € B. Sabová, I. Červeňanová 

2009 Festival Stretnutie priateľov Matica slovenská 400 € B. Sabová 

2009 Alergia a astma v škole Združenie astmatikov SR 650 € B. Sabová 

2009 Technická olympiáda Trenčianska univerzita 700 € P. Páleš 

2009 Na ulici máš len jeden život Slovnaft, a. s. 700 € K. Dudáková 

2009 Elektronizácia a revitalizácia šk. jedální MŠ SR 8 000 € B. Sabová, J.  Kubišová 

2009 Elektronizácia a revitalizácia šk. knižníc MŠ SR 3 880 € B. Sabová 

2009 Elektronizácia a revitalizácia MŠ MŠ SR 3 300 € A. Porubanová 

2009 Alergia a astma v škole Združenie astmatikov SR 300 €  B. Sabová 

2009 Premena tradičnej školy na modernú Obec T. T., ŠR SR, EÚ 161 906 € Sabová, Červeň. Eurotrend  

2010 Alergia a astma v škole Združenie astmatikov SR 300 € B. Sabová 

2011 Cesta za pokladom kráľa Mudroslava  Nadácia Orange 750 € O. Závacká 

2011 Naša cesta za kráľom Mudroslavom  NSS - Žilinská univerzita 600 € O. Závacká 

2011 Alergia a astma v škole Združenie astmatikov SR 100 € B. Sabová 

 
Financie z projektov boli prísne účelovo viazané na konkrétne vypracované projekty a 

boli použité na materiálne a obsahové skvalitnenie vyučovacieho procesu, v prospech žiakov, 
klientov školy a občanov obce (niektoré presahovali rámec školy – napr. náučný chodník 
v chotári obce, triedenie druhotných surovín, festival Stretnutie priateľov atď.)  

 
NIEKTORÉ ĎALŠIE PROJEKTY ŠKOLY 

 

 Stretnutie priateľov 2000 - medzinárodný detský 
folklórny festival  (do roku 2011 bolo zorganizovaných 12 
ročníkov)   

 Regionálna výchova (celoročný celoškolský projekt 
s viacerými podprojektmi 

 Škola podporujúca zdravie (celoročný celoškolský projekt 



s viacerými podprojektmi)  

 Mama, otec, chcem žiť v Európe  – ocenenie MŠ SR  

 Otvorená škola  (projekt MŠ) 

 Noc v telocvični a Noc v knižnici 

 Mikuláš, Vianoce, Veľká noc – tradičné zvyky v škole 

 Jednota pre školákov – každoročne 

 Ochrana a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry (projekt Matice slovenskej)  

 Bezpečko (školský projekt dopravnej výchovy) 

 SME školákom (dopravná výchova, ekológia) 

 Hlasné čítanie (Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní) 

 Dedinka ako maľovaná (výtvarný projekt) 

 Poznaj sám seba a vyber si povolanie, Správaj sa normálne (výchovné projekty) 

 Deň Zeme, Daj si vodu z vodovodu, Modrá planéta, Triedim, triediš, triedime, 
Tehlička pre Afriku, Nedaj vtáčkom zahynúť, Jablko a ďalšie (environmentálne 
projekty) 

 LegoDeň (školský projekt na aktuálne témy) 
 

VÝBER Z ÚSPECHOV ŠKOLY  

 
Vedomostné súťaže 

Matematická olympiáda: úspešní riešitelia v školskom, okresnom aj krajskom kole 
Pytagoriáda: úspešní riešitelia v okresnom kole 
Klokan: úspešní riešitelia školského kola (niektorí žiaci 100 % úspešnosť) 
Maks: tri žiačky dosiahli titul Trojnásobné hviezdy matematického neba 
Maksík: okresné kolo 
Geografická olympiáda: úspešní riešitelia v školskom, okresnom a krajskom kole 
Biblická olympiáda: úspešní riešitelia školského, dekanátneho i diecézneho kola 
Fyzikálna olympiáda: úspešní riešitelia školského, okresného, krajského kola 
Chemická olympiáda: úspešní riešitelia okresného kola 
Olympiáda v anglickom jazyku: 3. miesto v okresnom kole 
Biologická olympiáda: úspešná riešiteľka v okresnom kole, postup do krajského kola 

 
Technické súťaže (úspechy s počítačovo riadenou LEGOstavebnicou RoboLab)  

Technická olympiáda2007: 1. a 3. miesto v okresnom kole  
Technická olympiáda2008: 1. miesto v celoslovenskom kole  
Technická olympiáda 2009: 1. miesto v celoslovenskom kole   
Trenčiansky robotický deň 2008: 3. miesto v medzinárodnej robotickej súťaži  
Trenčiansky robotický deň 2009: Cena dekana Trenčianskej univerzity, 1. a 2. miesto 
Trenčiansky robotický deň 2010: 1. miesto, Cena predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a 1. a 2. miesto – kategória DRIVER, kategória STAVEBNICE: 3. 
miesto; najúspešnejšia škola v hlavnej súťažnej kategórii DRIVER 

 
Umelecké súťaže:  

Hviezdoslavov Kubín: obvodné kolo – 1., 2., 3. miesto, okresné kolo – 2., 3. miesto 
(rôzne kategórie (z obvodného kola na okresné kolo pravidelne postupujú štyria až 
piati žiaci) 
Rozprávkové vretienko: okresné kolo: 1., 3. miesto, krajské kolo: 3. miesto, cena 
detskej poroty  
Trenčianske hodiny: okresné kolo – 1., 2., 3. miesto 
Slávik Slovenska: 2., 3. miesto v okresnom kole 



MyPopstar: 1., 2. miesto v okresnom kole, postup do krajského kola 
Vesmír očami detí: každoročne ocenené práce s postupom do celoslovenského kola 
Výtvarný a literárny Trenčín: práce ocenené v krajskom a celoslovenskom kole, 
vystavované na Trenčianskom hrade a v Danubiane 
Mama, otec, chcem žiť v Európe: ocenené v celoslovenskom kole 
Príroda, životné prostredie a deti: každoročne ocenené práce v okresnom kole, 
ocenená práca v krajskom kole 
Výtvarné súťaže Matice slovenskej: ocenené práce v okresnom kole 
Voda, to je keď...: ocenená práca v okresnom kole 
Celoslovenská súťaž ÚĽUV: ocenený výrobok (tkaná taška) na celoslovenskej výstave 
Súťaž školských časopisov: strieborné a zlaté pásmo 
Píšem, píšem, píšeme (literárna súťaž): 2. a 3. miesto (poézia), 1. miesto (próza) 

 
Športové súťaže: 

Florbal: 1. a 3. miesto v okresnej súťaži 
Vybíjaná: 2. a 7. miesto v okresnej súťaži 
Volejbal: účasť v okresnej súťaži 
Streľba zo vzduchovky: 5. miesto 
Cezpoľný beh: 4. miesto 
Futbal: 2. a 3. miesto v okresnej súťaži 
Basketbal: účasť v okresnej súťaži 
Atletika: 5. miesto v okresnej súťaži 
McDonald cup: 2. a 5.  miesto v okresnej súťaži 
Bedminton: 1., 2., 3. miesto v okresnej súťaži 
Šach: 6. miesto v krajskom kole 
Zápasenie: Pasovačka - majstrovstvá Trenčína družstiev: 3. miesto 
Plávanie alergikov a ich priateľov (celoslovenská súťaž): 2. a 3. miesto 

 
Letecko-modelársky klub gen. M. R. Štefánika (pracuje od roku 1981)  

 Pravidelne sú majstrami okresu a kraja 

 Pravidelne získavajú tituly majstrov Slovenska 

 Bývalí žiaci tvoria už 12 rokov reprezentačný tím Slovenska  

 Každoročná účasť na Svetovom pohári, ME aj MS (juniorov aj seniorov) a veľmi dobré 
umiestnenia vo svetových rebríčkoch v kategórii F1A 

 Úspešní na Majstrovstvách Slovenska voľných vetroňov  

 Klub realizuje v obci Veľkonočný pohár, Mikulášsky pohár, Vianočnú halu 
 
DFS Štvorlístok (pracuje od roku 1984)  

 Folklórne festivaly na Slovensku a v Európe 

 Okresná súťaž DFS – pravidelná účasť, 10-krát postup 
na kraj 

 Krajská súťaž DFS – 10-krát účasť, 1-krát postup na 
celoslovenské kolo 

 Celoslovenská súťaž DFS s programom Dievčenske 
čaruvačky 

 DFS Štvorlístok  zrealizoval v spolupráci so školu a 
obcou 12 ročníkov  medzinárodného detského folklórneho festivalu Stretnutie 
priateľov  

 
Zápasnícky oddiel (pracuje od roku 2005)  



 Majstrovstvá Slovenska: 1., 2., 3. miesto v kat. mladší žiaci a starší žiaci 

 Zápasnícky oddiel bol v roku 2006 víťaz slovenskej oblastnej ligy družstiev v kat. 
prípravka  

 Slovenská oblastná liga žiakov: 1., 2., 3. miesto 

 Medzinárodné turnaje v zápasení Maďarsko: 1. miesto, Česko: 1., 2., 3. miesto 

 Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní: 2., 3. miesto 
 

ŠKOLSKÉ BUDOVY 

 
Prvá zmienka o tom, že škola v Turnej existovala už pred rokom 1588, sa nachádza 

v Schematizme Nitrianskej diecézy. Jej presné umiestnenie nie je známe, je pravdepodobné, 
že bola na fare. Pôvodná najstaršia známa budova školy bola už v 17. storočí medzi terajším 
kultúrnym domom a potokom, pod hlavnou cestou na Bánovce n. B. (drevená, pokrytá 
slamou alebo šindľom). 

 V roku 1832 bola postavená tzv. ,,stará škola“ vedľa 
fary (murovaná z nepálenej tehly),  dodnes po 
opravách a úpravách slúži ako školská jedáleň. 

 Od roku 1900 slúžila žiakom murovaná tzv. ,,nová 
škola“ v strede obce, v ktorej bola jedna trieda (za 
požiarnou zbrojnicou, dnes sú tam stavebniny). 

 V roku 1930 bola pristavená v tzv. ,,novej škole“ druhá 
trieda.  

 V šk. roku 1935/36 sa učilo aj v prenajatých miestnostiach v rodinnom dome 
u Gašparov.   

 V šk. roku 1938/39 sa učilo aj v prenajatých miestnostiach v rodinnom dome 
u Ježíkov.  

 V roku 1942 sa rozšírila tzv. ,,nová škola“ o tretiu triedu. 

 V roku 1950 bola vo dvore tzv. „novej školy“ vybudovaná provizórna štvrtá trieda. 

 V roku 1953 bola v priestoroch tzv. „starej školy“ zriadená materská škola. 

 V roku 1961 boli odovzdané do užívania dve nové školské budovy. 

 V roku 1961 bola v  tzv. „novej škole“ zriadená materská škola. 

 V roku 1983 bol vybudovaný areál materskej školy so 
štyrmi pavilónmi a detským ihriskom. 

 V roku 2002 bola dokončená multifunkčná športová 
hala s ihriskami v areáli školy. 

 V roku 2010 (počas dvoch mesiacov letných prázdnin) 
prešli pavilóny základnej školy rozsiahlou 
rekonštrukciou a modernizáciou.  

 

  VÝVOJ NÁZVU ŠKOLY  

 
Rímsko-katolícka ľudová škola                     do 30. 5. 1945 

Obecná ľudová škola (súbežne s rímsko-katolíckou školou)              1931 – 1940 

Štátna ľudová škola (1. – 5. ročník) 1945 – 1953 

Národná škola  (1. – 5. ročník)                           1953 – 1961 

Základná deväťročná škola                           1961 – 1997 

Základná škola (s právnou subjektivitou)     1997 – 2003 

Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná               2003 – 2011 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona 2011 

 
VÝVOJ POČTU TRIED DO ROKU 1961 

     



16. storočie  – 1900 jednotriedna škola 

1900 – 1928 dvojtriedna škola 

1928 – 1940 trojtriedna škola 

1931 – 1935 jednotriedna obecná škola 

1935 – 1940 dvojtriedna obecná škola 

1940 – 1952 štvortriedna škola (1. – 5. ročník, od 6. ročníka pokračovali v Trenčíne) 

1953 – 1961 päťtriedna škola (1. – 5. ročník, od 6. ročníka pokračovali v Trenčíne) 

 
VÝVOJ POČTU TRIED A ŽIAKOV OD ROKU 1961 

 

Školský rok 
Počet 
žiakov 

Základná deväťročná škola 
(nová budova) 

1961 – 1962 605 20 tried  1. – 9. ročník 

1962 – 1963 650 20 tried  1. – 9. ročník 

1963 – 1964 630 20 tried  1. – 9. ročník 

1964 – 1965 641 20 tried  1. – 9. ročník 

1965 – 1966 621 20 tried  1. – 9. ročník 

1966 – 1967 602 20 tried  1. – 9. ročník 

1967 – 1968 601 21 tried  1. – 9. ročník 

1968 – 1969 589 21 tried  1. – 9. ročník 

1969 – 1970 558 20 tried  1. – 9. ročník 

1970 – 1971 530 19 tried  1. – 9. ročník 

1971 – 1972 515 18 tried  1. – 9. ročník 

1972 – 1973 495 18 tried  1. – 9. ročník 

1973 – 1974 479 18 tried  1. – 9. ročník 

1974 – 1975 477 18 tried  1. – 9. ročník 

1975 – 1976 476 19 tried  1. – 9. ročník 

1976 – 1977 482 18 tried  1. – 9. ročník 

1977 – 1978 476 18 tried  1. – 9. ročník 

1978 – 1979 484 18 tried  1. – 9. ročník 

1979 – 1980 465 16 tried  1. – 9. ročník 

1980 – 1981 453 15 tried  1. – 9. ročník 

1981 – 1982 441 16 tried  1. – 9. ročník 

Školský rok 
Počet 
žiakov 

Základná škola 
(osemročná) 

1982 – 1983 419 15 tried  1. – 8. ročník 

1983 – 1984 398 16 tried  1. – 8.ročník 

1984 – 1985 395 15 tried  1. – 8.ročník 

1985 – 1986 414 14 tried  1. – 8.ročník 

1986 – 1987 394 14 tried  1. – 8.ročník 

1987 – 1988 396 14 tried  1. – 8.ročník 

1988 – 1989 382 15 tried  1. – 8.ročník 

1989 – 1990 376 15 tried  1. – 8.ročník 

1990 – 1991 370 16 tried  1. – 8.ročník 

1991 – 1992 371 16 tried  1. – 8.ročník 

1992 – 1993 375 16 tried  1. – 8.ročník 

1993 – 1994 356 15 tried  1. – 8.ročník 

1994 – 1995 330 14 tried  1. – 8.ročník 

1995 – 1996 310 13 tried  1. – 8.ročník 

1996 – 1997 304 14 tried  1. – 8.ročník 

Školský rok 
Počet 
žiakov 

Základná škola 
s právnou subjektivitou od 1.1.1997 

1997 – 1998 299 15 tried  1. – 9. ročník 

1998 – 1999 309 15 tried  1. – 9. ročník 

1999 – 2000 333 15 tried  1. – 9. ročník 

2000 – 2001 317 14 tried  1. – 9. ročník 

2001 – 2002 321 15 tried  1. – 9. ročník 



Školský rok 
Počet 
žiakov 

Základná škola s materskou školou 
od 1.1.2003 

2002 – 2003 349 16 tried  1. – 9. ročník 

2003 – 2004 342 16 tried  1. – 9. ročník 

2004 – 2005 358 17 tried  1. – 9. ročník 

2005 – 2006 357 16 tried  1. – 9. ročník 

2006 – 2007 368 16 tried  1. – 9. ročník 

2007 – 2008 356 16 tried  1. – 9. ročník 

2008 – 2009 361 18 tried  1. – 9. ročník 

2009 – 2010 364 18 tried  1. – 9. ročník 

2010 – 2011 357 18 tried  1. – 9. ročník 

Školský rok 
Počet 
žiakov 

Základná škola s materskou školou 
Samuela Timona 

2011 – 2012 369 18 tried  1. – 9. ročník 

 

VEDENIE  ŠKOLY  OD ZAČIATKU 20. STOROČIA 
 

Správcovia a riaditelia  
školy do r. 1958 

Roky pôsobenia 

Ján Urban Šimko 1893 – 1922 

Andrej Králik 1922 – 1939 

František Tománek 1939 – 1940 

Vladimír Mercell 1940 – 1951 

Štefan Borovský-Lancík 1951 – 1953 

Ján Filimpocher 1953 – 1958 

 

 
ZOZNAM PEDAGÓGOV  OD ZAČIATKU 20. STOROČIA  

 
Pedagógovia v základnej škole 
(od začiatku 20. storočia) 

Rok 
nástupu 

Ján Urban Šimko 1893 

Emília Kreichelová 1900 

Andrej Králik 1922 

Július Jurkovič 1928 

Mariana Pavlacká 1929 

Eugen Pavlacký 1929 

Antonia Bezáková 1930 

Helena Králiková 1931 

Viliam Sabo                      1932  

Mária Jankovičová 1933   

Ladislav Korbel                1933  

Oľga Králiková 1934   

Mária Kučerová 1934   

Irena Mráziková 1935   

Mária Prekopová              1936  

Klára Šperlágová              1936  

Jozef Prekop                     1939  

Aurélia Králiková             1939  

František Tománek 1939 

Vladimír Mercell 1940 

Ladislav Gomolčák 1940 

Margita Slobodová 1941 

Marta Šinkovičová 1942 

Eva Tisová 1943 

Alžbeta Mercellová 1945 

Magdalena Bartakyová 1945 

Riaditelia školy                  
od roku 1958 

Roky pôsobenia Zástupcovia riaditeľa školy 
od roku 1962 

Roky pôsobenia 

Adam Jantošovič 1958 – 1962 Ján Káčerík 1962 – 1963 

Karol Gavora 1962 – 1963 Pavol Mocko 1963 – 1972 

Ján Káčerík 1963 – 1972 Mgr. Jozef Znášik 1972 – 1979 

Martin Jankovich              1972 – 1979 Mgr. Vladimír Čelechovský       1979 – 1988 

Mgr. Jozef Znášik             1979 – 1991 Mgr. Peter Kišac 1988 – 1991 

Mgr. Peter Kišac                        1991 – 2003 Mgr. Valéria Godovičová              1991 – 2000 

Mgr. Anna Obuchová                    2000 – 2003 

PaedDr. Beata Sabová 2003 –2011 Mgr. Iveta Červeňanová (ZŠ) 2003 – 2011 

Antónia Divincová (MŠ) 2003 – 2008 

PhDr. Alena Porubanová(MŠ) 2009 – 2011 

Mgr. Anna Obuchová 2011 

Mgr. Elena Švikruhová 2011 



Eva Rybovičová 1946 

Barbora Scherhauferová 1947 

Edita Šimová 1947 

Margita Bócová 1947 

Štefánia Šimičková 1948 

Marta Ondrášková 1948 

Mária Hoštáková 1949 

Štefan Borovský-Lancík 1951 

Mária Borovská-Lancíková 1951 

Valéria Porubanová 1951 

Júlia Hladká 1951 

Emília Tanáčová 1952 

Jozef Lobotka 1952 

Ján Filimpocher 1953 

Mária Filimpocherová 1953 

Viera Žitňanová 1955 

Helena Eva Lengyelová 1955 

Vlasta Kulichová 1956 

Milada Kudláčová 1957 

Anna Marková - Červeňanová 1957 

Mária Červenková 1958 

Eva Velbová 1959 

Mária Kákošová 1959 

Anna Bočkayová 1960 

Adam Jantošovič 1961 

Mária Salaďáková 1961 

Zuzana Marková 1961 

Jozefína Jarošová 1961 

Marta Kyšová 1961 

Irena Kišová 1961 

Helena Hlobická 1961 

Vlasta Adamcová 1961 

Eva Svobodová 1961 

Dana Kopová 1961 

Anna Mocková 1961 

Július Ambro 1961 

Jozef Veselý 1961 

Pavol Mocko 1961 

Jozef Boďa 1961 

Vendelín Záhranka 1961   

Karol Gavora 1962 

Anna Kašová 1962 

Anton Kocian 1962 

Jozef Repko 1962 

Jolana Gavorová 1962 

Ján Káčerík 1962 

Mária Káčeríková 1962 

Antónia Zahranková 1962 

Vilma Zverbíková 1962 

Oľga Gajdošová 1962 

Oľga Kobidová 1963 

Františka Letková 1963 

Božena Oravcová 1963 

Anna Zubáňová 1963 

Oľga Ježíková 1963 

Jolana Škarková 1963 

Emília Ambrová 1963 

Anna Matušeková 1963 

Edita Jankechová 1964 

Viera Vavríková 1964 

Margita Prekopová 1964 

Jozef Kukučka 1964 

Oľga Nemcová 1964 

Alena Mihaličková 1964 

Cyril Vrzgula 1964 

Ľudmila Habánková 1965 

Ondrej Martinka 1965 

Antónia Martinková 1965 

Vladimír Čelechovský 1965 

Jaroslav Pádivý 1965 

Štefan Patrik 1966 

Ľudmila Falťanová 1966 

Irena Pullmannová 1969 

Gabriela Zitňanová 1969 

Eva Vitálošová 1971 

Pavol Šajtlava 1971 

Mária Beňová 1972 

Martin Jankovich 1972 

Jozef Znášik 1972 

Emília Znášiková 1972 

Anna Plánková 1972 

Gabriela Scherová 1972 

Helena Krajčovičová 1972 

Jana Dobišová 1973 

Mária Macharová 1973 

Anna Hrušovská 1973 

Jarmila Škodáčková 1974 

Viera Mojžišová 1974 

Oľga Kunšteková 1974 

Peter Kišac 1974 

Anna Smolková 1974 

Daniel Beníček 1974 

Jozefína Žinčáková 1974 

Ivan Drgoň 1974 

Eva Adamcová 1975 

Marta Pastorková 1975 

Anna Srncová 1975 

Mária Kanabová 1975 

Eliška Skoumalová 1975 

Anna Ďurišová 1975 

Oľga Lehocká 1975 

Marta Hlavajová 1976 

Oľga Bočáková 1977 

Marta Běhalíková 1977 

Anna Gregorová 1977 

Miroslav Poruban 1977 

Zuzana Henčelová 1978 

Eva Murgáčová 1979 

Dagmar Žilková 1979 

Tamara Igoľnicynová 1979 



Elena Jandíková 1979 

Brigita Ľahká 1979 

Libuša Orságová 1980 

Alžbeta Krovinová 1980 

Katarína Chorvátová 1981 

Valéria Godovičová 1981 

Daniela Drnáková 1981 

Anna Obuchová 1981 

Jana Lopatková 1981 

Anna Farkašová 1981 

Albín Jakubčák 1982 

Marta Konečná 1982 

Alžbeta Škúca 1982 

Alžbeta Michalcová 1983 

Valéria Jančíková 1983 

František Bučko 1983 

Daniela Ferancová 1983 

Eva Husárová 1983 

Marta Ďurčová 1984 

Drahomíra Holbová 1985 

Janka Červeňanová 1986 

Ľubica Rumanovská 1986 

Dušan Lašák 1986 

Jozef Švikruha 1986 

Daniela Ferová 1988 

Mária Kúdelková 1990 

Anna Filinová 1990 

Božena Ranincová 1990 

Anna Vasková 1991 

Marcela Šimičková 1991 

Beáta Sabová 1992 

Mária Judinyová 1992 

Erika Habláková 1993 

Iveta Červeňanová 1993 

Darina Antalíková 1994 

Renáta Oravcová 1995 

Mária Godovičová 1996 

Milena Mutňanská 1997 

Iveta Marcinatová 1997 

Katarína Masaříková 1997 

Pavol Korček 1998 

Monika Fraňová 1999 

Rudolf Amrein 1999 

Alena Porubanová 1999 

Vladimír Čelechovský 2000 

Katarína Blažejová 2000 

Gabriela Hollá 2001 

Jana Goralková 2001 

Juraj Slugeň 2001 

Jana Dovinová 2002 

Katarína Dudáková 2003 

Janka Poláčková 2003 

Alexandra Godálová 2003 

Barbora Jacková 2004 

Miriam Rovňanová 2004 

Ján Kopunec 2004 

Peter Páleš 2005 

Eva Nováková (Murcinová) 2005 

Monika Boncová (Šebestová) 2005 

Renáta Oravcová 2005 

Blanka Szabová 2005 

Jaroslava Porubanová 2006 

Terézia Bučková 2006 

Erika Hrnčárová-Vachánková 2006 

Gabriela Mercellová 2006 

Ľubomíra Betáková 2006 

Elena Švikruhová 2007 

Oľga Závacká 2007 

Katarína Šuleková 2007 

Nora Anderleová 2009 

Iveta Floreková 2009 

Ingrid Dužeková 2009 

Alena Mitrová 2009 

Lucia Martinková 2009 

Zdenka Tamašiová 2010 

Zdenka Ondrušová (Kobzová) 2010 

Katarína Boková 2010 

Jana Ježíková 2010 

Zuzana Balážová 2010 

Karolína Reháková 2010 

Martina Martiníková 2011 

Diana Ďurčová 2011 

Dagmar Orságová 2011 

Róbert Matúš 2011 

Daniela Danišová 2011 

 

Učiteľky v materskej škole 
(od pričlenenia k ZŠ 1. 1. 2003) 

Rok  
nástupu 

Antónia Divincová 2003 

Anna Zvalená 2003 

Gabriela Bulková 2003 

Margita Suchánková 2003 

Alena Porubanová 2003 

Katarína Blažejová 2003 

Božena Chudadová 2003 

Silvia Hudeková (Zemánková) 2005 

Andrea Ondrášková 2008 

Gabriela Porubanová 2009 

Lenka Plevová 2010 

Tatiana Baginová 2011 

Simona Balajová 2011 

Zuzana Sivová 2011 

 



Katolícki kňazi vyučujúci 
náboženstvo (od začiatku 20. storočia): 
Andrej Buček – Šujanský 
František Bartáček 
Štefan Samák 
Pavol Horváth 
Ladislav Kýška 
Štefan Čierny 
Pavol Šadlák 
Michal Kopecký 
Pavol Gavenda 
Peter Buchtinec 
Jozef Lehocký 
Jozef Marko 

Evanjelickí farári vyučujúci  
náboženstvo (od roku 2003): 
Ján Baláž 
Jarmila Petrulová 
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SÚČASNOSŤ ŠKOLY 
 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona 
Bánovská ulica 30, Trenčianska Turná, 913 21 

www.zstrencturna.sk 
skola@zstrencturna.sk 
Telefón: 032/65 85 221 

Mobil: +421 908 928 775 
Riaditeľka školy: PaedDr. Beáta Sabová 

 
                                                                  ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

 
Škola v Trenčianskej Turnej je plnoorganizovaná základná škola, ktorú 
navštevuje spolu 369 žiakov z Trenčianskej Turnej (272) a okolia: z Mníchovej 
Lehoty (55), Selca (10), Trenčína (8), Trenčianskych Stankoviec (6), Opatoviec (3) 
a po jednom žiakovi z ďalších šiestich obcí. Jej súčasťou je materská škola, 
školský klub detí a zariadenia školského stravovania.  Základná škola má dva 

pavilóny a športovú halu, 18 kmeňových tried 1. – 9. ročníka, odborné učebne (jazykové 
laboratórium, 3 počítačové učebne s 59 počítačmi, chemicko-fyzikálne laboratórium, dielňa 
ľudových remesiel, školská dielňa), žiacku a učiteľskú  knižnicu, kabinety, kancelárie, zborovne, 
multifunkčnú športovú hala a ihriská. Priestory základnej školy využíva aj školský klub detí, 
materská škola sídli v samostatnom objekte. Chod školy zabezpečuje 57 zamestnancov, z toho 
40 pedagógov.  

Škola je od roku 1997 právnym subjektom, jej 
zriaďovateľom je od 1. 7. 2002 Obec Trenčianska Turná. Od 
januára 2003 sa spojila s miestnou materskou školou, 
a tak vznikol nový právny subjekt Základná škola 
s materskou školou Trenčianska Turná. Jeho riaditeľkou je 
už druhé funkčné obdobie PaedDr. Beáta Sabová. Okrem 
financií od štátu a z podielových daní získava škola 
finančné prostriedky na modernizáciu hlavne z projektov, 
z 2 % z daní občanov a firiem, sponzorských darov a prenájmu priestorov športovej haly. 
Od roku 2009 realizuje európsky projekt Moderná škola – základ života (Operačný program: 
Vzdelávanie, Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú). V roku 2010 obec Trenčianska 
Turná realizovala európsky projekt: Rekonštrukcia a 
modernizácia základnej školy s materskou školou – 
zateplenie, výmena strechy, elektroinštalácie, radiátorov, 
umývadiel, podláh, dverí, sociálnych zariadení, rozvody 
internetovej siete, dispozičné zmeny, rekonštrukcie 
zborovní a kancelárií. Vďaka týmto veľkým projektom, ale 
aj vďaka desiatkam menších podarilo sa ju za posledné 
desaťročie výrazne zmodernizovať po odbornej, ale aj materiálnej stránke. Učitelia a žiaci 
využívajú v učebniach modernú multimediálnu techniku doplnenú výukovým softvérom 
(interaktívne tabule, počítače, notebooky, dataprojektory), ale napríklad aj meteorologickú 
stanicu, hrnčiarske kruhy, hrnčiarsku pec, množstvo 3D modelov a názorných pomôcok, 
knižnice obohatené stovkami nových kníh. Zborovne a učebne sú vybavené novým nábytkom 
a pevným aj wifi pripojením na internet. Škola využíva na kontakt s rodičmi elektronickú žiacku 
knižku a elektronicky spracováva školskú agendu.   

mailto:skola@zstrencturna.sk
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Vo vynovenej a zmodernizovanej škole sa realizujú štátne a školské vzdelávacie 
programy a výchovný program v ŠKD: 
Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť (MŠ – 
ISCED 0) 
Otvárame bránu do sveta poznania (1. stupeň ZŠ – ISCED 1)  
Učíme sa riešiť úlohy života (2. stupeň ZŠ – ISCED 2) 
S radosťou do sveta hier (školský klub detí)  
 

Filozofia školy stojí na 4 pilieroch: 
moderné myslenie – regionálne povedomie – cudzie jazyky – 

informačné technológie 
Smeruje k vytvoreniu jedinečnej školskej kultúry s pevnými 
vnútornými vzťahmi, vysokou morálkou a disciplínou. Jej hlavným 
cieľom je, aby žiaci nadobudli: 
 primerane veku rozvinuté kľúčové kompetencie, zmysluplné základné vedomosti 

a zručnosti, vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie 
sa,  

 jasné povedomie národného  a svetového kultúrneho 
dedičstva,  

 potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.  
 

PROJEKTY 

 

 Moderná škola – základ života (Operačný program 
Vzdelávanie na opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 
modernú)  

 Ochrana a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry (projekt 
Matice slovenskej)  

 Regionálna výchova (celoročný celoškolský projekt s viacerými podprojektmi)  

 Medzinárodný folklórny festival Stretnutie priateľov (školský projekt regionálnej 
výchovy) 

 Bezpečko (školský projekt dopravnej výchovy)  

 Škola podporujúca zdravie (celoročný celoškolský projekt s viacerými podprojektmi)  

 Poznaj sám seba a vyber si povolanie, Správaj sa normálne (výchovné projekty) 

 Deň Zeme, Deň vody, Triedim, triediš, triedime (environmentálne projekty) 

 Moja školička – LEGOdeň  

 Keď som chodil do školy - 50. výročie školy  

 Samuel Timon – zakladateľ modernej uhorskej 
historiografie  

 Európa v škole 

 Čitateľský žolík (čitateľský projekt) 

 Dedičstvo otcov – Biblia 

 Školské zdravotné hliadky 
 

AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ 

 

 Mimoškolská záujmová činnosť 

 Jazykové a počítačové kurzy 

 Športová hala pre verejnosť 
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 Vystúpenia žiakov a DFS Štvorlístok na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci a 
okolí 

 Koncerty a spoločenské podujatia (akadémia k výročiu 
školy, vianočný a veľkonočný trh, Deň matiek, program 
pre klub dôchodcov a spoločenské organizácie v obci) 

 Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie 
priateľov  

 Slávnostná akadémia k 50. výročiu školy 

 Pobočka ZUŠ Nemšová – spolupráca so školou 
(hudobný, spevácky, tanečný, výtvarný odbor) 

 
MIMOŠKOLSKÁ  A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 

 
Umelecké súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Píšem, píšeš, píšeme, Slávik 
Slovenska, Trenčianske hodiny, MyPopstar, Reklama na knihu, Čitateľský žolík, Vesmír očami 
detí, Príroda, životné prostredie, Voda, Maľované vajíčko, Dedinka ako maľovaná, Moja 
školička, súťaž školských časopisov), tvorivé dielne ľudových remesiel 
Športové súťaže (futbal, florbal, basketbal, vybíjaná, volejbal, atletika, šach, stolný tenis, 
zápasenie, plávanie) 
Olympiády (matematická, dejepisná, geografická, chemická, fyzikálna, technická, biblická, v 
nemeckom jazyku, v anglickom jazyku) 
Školy v prírode pre 1. stupeň  
Plavecký, turistický a lyžiarsky výcvik  
Výchovné koncerty, divadelné predstavenia, besedy, exkurzie, prezentácie 
Krúžky - vzdelávacie, športové, umelecké  
 

 Krúžky školskom roku 2011/2012 Vedúci 

1. Štvorlístok PaedDr. Beáta Sabová 

2. Turistický Mgr. J. Dovinová, Mgr. M. Rovňanová 

3. Maľujeme pre radosť Mgr. Mária Godovičová 

4. E-časopis Mgr. Oľga Závacká 

5. Za kamarátmi cez internet Mgr. Oľga Závacká 

6. Internetový klub Bc. Ľubomíra Betáková 

7. Škola hrou s interaktívnou tabuľou PaedDr. Milena Mutňanská 

8. Keramika a výtvarné techniky Mgr. Zuzana Balážová 

9. Moderná textilná tvorba Bc. Milada Ždrnja 

10. Gitarový  Mgr. Katarína Masaříková 

11. Novinársky Mgr. Monika Fraňová 

12. Spevácky krúžok Mgr. Dagmar Orságová 

13. Robolab (robotický krúžok) Mgr. Peter Páleš 

14. Športový PaedDr. Milena Mutňanská 

15. Športové hry I. Mgr. Hrnčárová-Vachánková 

16. Športové hry II. Mgr. Jozef Marko 

17. Zápasnícky František Lengyel 

18. Futbalový Ing. Róbert Lacko 

19. Letecko-modelársky Mgr. František Zvalený 

20. Tenisový Mgr. Vendelín Santa 

21. Florbalový Mgr. Alexandra  Hálová 
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22. Dejepisná olympiáda Mgr. Katarína Šuleková 

23. Geografická olympiáda Mgr. Hrnčárová-Vachánková 

24. Matematická olympiáda I. Mgr. Hrnčárová-Vachánková 

25. Matematická olympiáda II. Mgr. Terézia Bučková 

26. Matematická olympiáda III. Mgr. Katarína Dudáková 

27. Matematická olympiáda IV. Mgr. Katarína Dudáková 

28. Biblická olympiáda Mgr. Katarína Masaříková 

 
MATERSKÁ ŠKOLA 

 
Na začiatku 20. storočia bola snaha štátnych inštitúcií zriadiť v Turnej 

(ako aj v iných slovenských obciach) materskú školu, ktorá mala byť silným 
nástrojom maďarizácie, lebo učiteľky v nej mali ovládať len maďarčinu, no 
našťastie sa to nepodarilo. Materská škola bola následne zriadená až v roku 
1953 a sídlila na viacerých miestach (napr. v „starej škole“, v  „novej škole“, 

na Hámroch,). V roku 1983 bol vybudovaný súčasný moderný areál so 4 pavilónmi, ktorý je 
sústavne zveľaďovaný a skrášľovaný. Do roku 2002 bola samostatným školským zariadením, 
ale v roku 2003 sa spojila so základnou školou do jedného právneho subjektu. V súčasnosti 
ho navštevuje  93  detí v 4 oddeleniach.  

 
Dlhodobé projekty a tradičné aktivity materskej školy: 

 Adamko – hravo zdravo, Evička nám ochorela, Zdravý úsmev, Škola astmy a alergie  

 Malý ochranca  

 Dýchacia gymnastika  

 Angličtina pre najmenších 

 Hráme sa s počítačom 

 Práca so stavebnicou LEGO DACTA 

 Dedinka ako maľovaná 

 Karneval, pochovávanie basy, trh vlastných výrobkov 

 Dedičstvo starých otcov a materí 

 Výtvarné a recitačné súťaže, environmentálne aktivity 

 Olympiáda materských škôl regiónu, Šport na každý deň  

 Rôzne tematické projekty a kultúrno-spoločenské aktivity pre verejnosť 
V MŠ sa v roku 2009 realizoval rozvojový projekt Ministerstva školstva 

Prostredníctvom IKT otvárame dvierka do nového aj tradičného sveta (Elektronizácia 
a revitalizácia materských škôl). Vďaka nemu majú deti možnosť v každom oddelení na 
počítači. Využívajú nový nábytok, moderné tvorivé pomôcky a hračky, esteticky upravené 
priestory a ihrisko. Deti sú vedené k poznávaniu tradícií, ochrane zdravia a životného 
prostredia, sú kvalitne pripravované na vstup do základnej školy. Obsahovým zameraním, 
kvalitou a vybavením je to moderné predškolské zariadenie, o ktoré je veľký záujem, a preto 
je potrebné rozšírenie  jeho priestorov. 
 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
 

Školský klub detí formálne aj obsahovo nadväzuje na činnosť základnej školy 
a zároveň je službou pre zamestnaných rodičov. V štyroch oddeleniach 
zabezpečuje výchovnú aj vzdelávaciu činnosť pre 91 žiakov 1. – 4. ročníka 
v ranných aj popoludňajších hodinách  realizáciou výchovného programu 

S radosťou do sveta hier. Okrem prípravy na vyučovanie  organizuje pre deti pestrú 
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mimoškolskú činnosť (karneval, športové aktivity, ručné práce, Cestu rozprávkovým lesom na 
Deň otcov, Svätomartinský lampiónový sprievod, športovú olympiádu, umelecké súťaže 
a mnohé iné). Podieľa sa na kultúrnych programoch a projektoch školy a obce, zastrešuje 
niekoľko krúžkov, spolupracuje pri estetizácii školského areálu. 

 
ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 

 
 Vybudovaním nových pavilónov školy v roku 1961 sa uvoľnili priestory „starej školy“, 
ktorá potom bola prispôsobená pre potreby školského stravovania (v prednej časti kuchyňa 
s výdajňou,  v zadnej jedáleň). Kuchárky boli miestne ženy, ktoré varili kvalitné domáce jedlá. 
Neskôr si žiaci mohli zakúpiť aj „mliečnu desiatu“ (mlieko, rožok), prípadne obloženú žemľu 
alebo langoše, ktoré pripravovali v susednej reštaurácii. Keďže priestory kuchyne časom 
nevyhovovali hygienickým požiadavkám a objekt „starej školy“ sa v reštitúcii vrátil katolíckej 
cirkvi, v 90-tych rokoch sa jedlá pre základnú školu varili v kuchyni materskej školy a tam bola 
aj jedáleň. Pre zvyšujúci sa počet detí v materskej škole a nutnosť otvoriť ďalšie oddelenie sa 
výdajňa stravy a jedáleň v roku 2004 opäť vrátila do pôvodných priestorov „starej školy“ (kde 
je dodnes), ale jedlá sa pripravujú v kuchyni materskej školy a prevážajú do výdajne. To je 
jedna z trvalých „bolestí“ turnianskej školy – do dnešnej doby nemá vlastnú kuchyňu 
a jedáleň, zodpovedajúcu súčasným parametrom.  

Napriek sťaženým podmienkam sa školská jedáleň zapája do projektov na skvalitnenie 
svojej práce – napr. projekt Školské mlieko, Školské ovocie, Modernizácia a revitalizácia 
školských jedální, Zdravie v školách, Týždeň ovocia a zeleniny, ochutnávky pre rodičov a iné. 
Ako jedna z mála školských jedální v regióne poskytuje nadštandardnú službu – kvalitné 
a pestré desiate. Odráža sa to aj v počte stravníkov, ktorý sa každoročne zvyšuje (varí sa okolo 
320 obedov). Okrem toho poskytuje aj službu občanom – varí sa v nej pre miestny domov 
sociálnych služieb a dôchodcov. 
 

POBOČKA ZUŠ NEMŠOVÁ 

 
Od roku 2006 sa datuje spolupráca so Základnou umeleckou školou Nemšová, ktorá 

má v Trenčianskej Turnej svoju pobočku. Vďaka nej je zjednodušená možnosť vzdelávania sa 
detí v umeleckých oblastiach priamo vo svojej kmeňovej škole, bez nutnosti dochádzania do 
Trenčína. V súčasnosti navštevuje pobočku ZUŠ 105 detí (to je skoro tretina žiakov školy!) 
v tanečnom, speváckom, výtvarnom odbore a v hre na hudobných nástrojoch (klavír, flauta, 
priečna flauta, gitara, husle).  

SPOLUPRÁCA 

 
Škola úzko spolupracuje so svojím zriaďovateľom –  Obcou Trenčianska Turná, radou 

školy, rodičovským združením, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, ZUŠ Nemšová, Autoškola 
Jaroslava Prekopa, odbornými a vzdelávacími inštitúciami v regióne, s podnikateľmi, 
záujmovými združeniami a občanmi.  
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SAMUEL TIMON 
Významný slovenský polyhistor, zakladateľ modernej uhorskej historiografie 

 
ŽIVOTOPIS 

 
Samuel TIMON sa narodil v Trenčianskej Turnej 20. júla 1675 v rodine 
zemianskych rodičov. Otec Ján Timon bol úradníkom Uhorskej 
kráľovskej komory (správcom panských majetkov) a býval v byte 
správcu v bývalom dolnom majeri (dnes je na tom mieste parčík pred 
kultúrnym domom), matka Barbora Hrabovská pochádzala zo 
starobylého slovenského zemianskeho rodu. Tento pôvod, ale 
nepochybne aj prirodzený talent, stáli za jeho štúdiami a životnou 
kariérou. 

Začínal na gymnáziu v Trenčíne. V školskej matrike je uvedený 
ako Samuel Timon Turnensis, catholicus, nobilis, Slavus, annorum 10 

(Samuel Timon z Turnej, katolík, urodzený, Slovák, desaťročný). Tento zápis i záznam z 
matriky na gymnáziu v Bratislave (Samuel Timon nobilis Pannon Turnensis an 17), svedčia 
o tom, že Samuel ako dieťa bol vychovávaný v rodine so slovenským povedomím – Slavus 
i Pannon bolo v tom čase označenie pre Slovákov. Gymnázium dokončil v Bratislave a tam ako 
18-ročný vstúpil do Tovaryšstva Ježišovho, teda Jezuitského rádu. Štúdiá v dobe, keď bol 
novicom, absolvoval už vo Viedni. 
Už počas štúdií prejavil mimoriadny talent pre históriu, čo ho sprevádzalo po celý zvyšok jeho 
života napriek tomu, že ako stredoškolský a vysokoškolský profesor pôsobil aj v mnohých 
iných oboroch. Po skončení rehoľného noviciátu vyučoval gramatiku v Skalici, ale zároveň 
študoval aj filozofiu v Trnave, kde napísal pre svojich gymnaziálnych žiakov abecedný 
gramatický slovník a neskôr knižku Celebriorum Hungariae urbium et oppidorum topographia 
(Zemepis významnejších uhorských miest a mestečiek).  V období, keď sa rozháralo povstanie 
Františka II. Rákociho, prednášal rétoriku v Prešove. 

Ďalšie roky študoval v Trnave, kde bol aj predsedajúcim jezuitskej kongregácie. V roku 
1709 absolvoval skúšky v Judenburgu (v dnešnom Rakúsku), rok vyučoval rétoriku v Budíne, 
nasledoval rok vo funkcii spirituála na viedenskom Pázmaneu, ďalších šesť rokov strávil opäť v 
Trnave. Prednášal tu hebrejčinu, etiku, filozofiu, fyziku a morálku, posledné dva roky tu mal 
funkciu dekana katedry jazykov, pôsobil ako predstavený kongregácie a viedol kroniku 
rádového domu. Napísal však aj oslavné dielo venované cisárovi Karolovi VI. s názvom Corona 
regni Hungariae admirabilis (Obdivuhodná koruna kráľovstva uhorského). Jeho trnavský pobyt 
bol tentokrát mimoriadne literárne plodný. Tu vydal prvé dva zväzky rozsiahleho diela 
Synopsis novae chronologiae regnorum Hungariae (Nový chronologický prehľad uhorských 
kráľov) a knižku, podávajúcu prehľad o uhorských kardináloch Purpura Pannonica (Panónske 
purpury). 

Nasledoval jeho prvý pobyt v Košiciach. Stal sa tu regentom jezuitského seminára a 
profesorom kontroverzistiky (náuky o protikladoch) a Svätého písma. Z Košíc ho osud zaviedol 
do sedmohradskej Kluže, kde pôsobil opäť ako regent (zástupca riaditeľa) tunajšieho seminára 
a takzvaný operárius, neskôr do Užhorodu, kde bol vicerektorom školy a opäť do Košíc v 
staronovej funkcii regenta seminára, ale tiež knihovníka, poradcu a kronikára rádového domu. 
Tu napísal a vydal svoje najvýznamnejšie dielo Imago antiquae et novae Hungariae (Obraz 
starého a nového Uhorska). Pripisuje sa mu aj autorstvo najstaršej zachovanej kroniky Košíc, 
pomenovanej Cassovia vetus ac nova (Košice staré a nové). 

Po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch sprevádzaných ťažkým fyzickým utrpením, 
vo veku šesťdesiatjeden rokov, Samuel Timon 7. apríla 1736 v Košiciach zomrel.  
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Počas Timonovho života bolo vydaných niekoľko jeho prác so zameraním na pomoc 

študentom, vedcom aj vedeniachtivým čitateľom. Na svoju dobu to bol neobyčajne vzdelaný 
človek, no pritom skromný vedecký pracovník. Nikdy sa nehanbil za svoj pôvod, hrdo sa 
hlásil za Slováka, za čo sa mu mnohokrát dostalo posmeškov od jeho maďarských 
spolubratov. Dokonca J. Sebestin v knihe: Ki volt Anonymus? na str. 43 vtipne píše: 
„O Samuela Timona sa obávali jeho spolubratia (Maďari), že nakoniec aj v Jupiterovi objaví 
jedného z predkov Slovákov.“  

Z jeho literárnych prác sú najznámejšie diela, zapodievajúce sa históriou Uhorska. 
V knihách Dejiny starého Uhorska, Dejiny nového Uhorska a Dodatky k starému a novému 
Uhorsku rozoberá minulosť na základe historických dokumentov, čím POLOŽIL ZÁKLADY 
MODERNEJ UHORSKEJ HISTORIOGRAFIE – DEJEPISU. Toto dielo slúžilo po mnohé desaťročia 
ako učebnica na školách a zaznamenalo mnohé vydania.  

Jeho neobyčajné znalosti histórie, ovládanie viacerých jazykov, štúdiá a znalosti 
archívnych dokumentov a v neposlednej miere aj pôvod z Trenčianskej župy môže viesť 
k názoru, že bol prinajmenšom spoluautorom Apológie (Obrany slovenského národa), 
prisudzovanej J. B. Maginovi. O jeho skromnosti, utiahnutosti, no pritom veľkosti hovorí jeho 
vlastný životopis, ktorý si ako kritický historik napísal sám, keďže sa obával oslavných rečí, „... 
ktoré by mohli odznieť po jeho smrti“.  

 
CHRONOLÓGIA 

 
20. 7. 1675   narodil sa v Trenčianskej Turnej otcovi Jánovi Timonovi a matke Barbore,   
                       rodenej Hrabovskej 
1685 – 1691 študoval na  jezuitskom gymnáziu v Trenčíne 
1691 – 1693 pokračoval v gymnaziálnom štúdiu na  jezuitskom gymnáziu v Bratislave 
14. 10. 1693 vstúpil do rehole Spoločnosť Ježišova (jezuiti) v Bratislave 
1693 – 1695 absolvoval noviciát vo Viedni 
1695 – 1696 popri vlastnom štúdiu vyučoval v Skalici začínajúcich študentov 
1696 – 1699 študoval filozofiu na Trnavskej univerzite 
1699 – 1702 ako magister vyučoval v Trnave gramatiku a syntax 
1702 – 1704 vyučoval v Prešove poetiku a rétoriku 
1704 – 1707 študoval teológiu na Trnavskej univerzite 
1707 – 1711 vyučoval rétoriku v Trnave,  rétoriku a poéziu v Budíne   
1711              po zložení večných sľubov bol vo Viedni vysvätený  
1711 – 1712 ako prefekt prednášal dialektiku a morálku vo viedenskom  Pázmáneu  
1712 – 1716 pôsobil ako profesor na Trnavskej univerzite, kde prednášal hebrejčinu, filozofiu,   
                       morálku, etiku a fyziku 
1717 – 1718 pôsobil ako dekan jazykov na Trnavskej univerzite, prednášal morálku 
1718 – 1724 prednášal teológiu na Košickej univerzite 
1724 – 1726 pôsobil na kolégiu v Kluži 
1726 – 1727 mal funkciu vicerektora seminára v Užhorode 
1727 – 1736 bol regentom seminára v Košiciach, pôsobil tam tiež ako kronikár,  knihovník a   
                       poradca rádového domu 
7. 4. 1736     zomrel v Košiciach po dlhotrvajúcej ťažkej chorobe 
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TIMONOV VLASTNÝ ŽIVOTOPIS 
 

Ako napísal na sklonku svojho života, obával sa oslavných rečí, ktoré by mohli 
odznieť po jeho smrti, preto si nekrológ napísal sám. Je to unikátny dokument, 
ktorý hovorí o jeho veľkosti, mnohostrannosti a zároveň skromnosti: 

 

„Narodil som sa v Turnej v Trenčianskej stolici z rodičov nie nízkeho postavenia: otec bol Ján 

Timon, matka Barbora Hrabovská. Ako chlapec som mal odpor ku každému učeniu, museli ma 

k tomu povzbudzovať bitkou. Po smrti otca som zostal bez prostriedkov a bol som odkázaný 

v živote takmer na žobranie. Ako študent poetiky som ochutnal sladkosť umenia a dal som sa 

strhnúť do víru literatúry. V duchu som porovnával, či sa mám rozhodnúť  pre zasvätený 

spôsob života alebo pre právnickú a sudcovskú dráhu. Nakoniec viac zavážil u mňa život 

v posvätnej reholi, do ktorej som bol prijatý v Bratislave a vstúpil som do nej vo Viedni roku 

1693. V ráde som prešiel formáciou, študoval som vedecké odbory, ako je zvykom, a potom som 

ich všetky prednášal okrem teoretickej teológie, pápežského práva a matematiky. Aj teoretickú 

teológiu by som bol býval vysvetľoval, keby mi to nebolo prekazilo bolenie zubov. Ja  sám radšej 

by som bol kázal ľudu po slovensky alebo po maďarsky, než vyučoval, ale vôľa predstavených 

bola iná. Moje čnosti boli tieto: netúžil som po nijakých poctách, nikomu som nezávidel, nikoho 

neuhrýzal rečami. Pôstmi som si neublížil, staral som sa o seba. Mnoho som napísal, skoro nič 

neosvetlil. No v posledných rokoch som strávil mnoho bezsenných nocí. Nikoho som nechcel 

oklamať, sám som bol zriedka oklamaný. O peniaze som sa nestaral aj keby mi to bolo dovolené. 

Mojím pokladom bolo vedieť a učiť sa stále. Chorľavel som najviac šesť rokov, vtedy som mnoho 

napísal. Oddával som sa nie pokojnému životu, ale mučivým bolestiam. Tešil som sa, že moje 

knihy, na ktorých som tak veľa pracoval a trápil sa, nenachádzajú súhlasné prijatie.  Mnohým 

som sa prehrešil proti Bohu, ale pri písaní kníh som mal pred očami, aby sa čitatelia pri čítaní 

nezaplietli do nijakého hriechu. Pätnásť rokov som mal na starosti správu domácich rehoľných 

záležitostí. Nikomu som neublížil, iba azda tomu, čo som pokladal za zlé. Najviac som sa hrozil 

záhaľky, preto som vytrvalo študoval, čím som si privolal bolesti  hlavy. Kým som bol zdravý, 

nikdy som nevynechal povinné kňazské modlitby. Dvakrát mi hrozilo nebezpečenstvo smrti vo 

vode, zázrakom som bol zachránený a pokladám to za Boží zásah. Postihnutý bolesťami hlavy, 

keď iné lieky nezabrali, ochotne som znášal na hlave všelijaké nafukovacie obväzy. Veľmi ma 

bolí, že v Kluži a v Košiciach som bol priveľmi zaujatý úradom regensa, málo som sa venoval 

službe v spovednici, že som viac bol upriamený na ľudské veci než na Božie. V tomto úrade som 

mnoho zniesol a mnoho urobil. V trnavskom kolégiu som žil osemnásť, v košickom štrnásť 

rokov, je to zriedkavý prípad v Spoločnosti Ježišovej. Zostávajúcich deväť rokov som strávil 

v siedmich domoch. Miloval som pokoj, zástupy ľudu som nikdy nepobúril. Svojim žiakom som 

spolu s vedomosťami usilovne vštepoval nábožnosť. Aj keď som prednášal filozofiu, v predvečer 

veľkých sviatkov som pripravoval poslucháčov na sviatočnú bohoslužbu a povzbudzoval som 

ich k cnosti. Napísal som dačo o uhorských dejinách. V tejto oblasti nič by som nebol býval 

podnikol, keby som nebol zistil, že tí, čo predo mnou písali, mnohé veci vynechali.“ 

 
                                                                                                                         

 Samuel Timon, S. J. 
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DIELA SAMUELA TIMONA 
 

Najdôležitejšie dielo: 

 Imago antiquae Hungariae (Obraz starého Uhorska, 1733) – zaoberá 
sa dejinami Panónie (územia Uhorska) do príchodu Maďarov 

 Imago novae Hungariae (Obraz nového Uhorska, 1734) – dobový 
opis Uhorska podľa jednotlivých žúp  

Tieto dve diela vychádzali spolu v mnohých vydaniach a boli pre niekoľko 
generácií študentov rešpektovanou učebnicou dejepisu a zemepisu. Pre 
národné obrodenie Slovákov mali veľký význam, hoci dodnes oficiálne 
nedocenený. 

Vo svojej koncepcii uhorských dejín proti tzv. podmaniteľskej teórii Timon postavil tzv. 
pohostinnú teóriu o prijatí Maďarov, podľa ktorej panónski Slováci uzavreli so starými 
Maďarmi spojenectvo a zúčastnili sa na budovaní uhorského štátu, čím odôvodňoval práva 
Slovákov na rovnoprávnosť v Uhorsku. Podľa neho Slováci, ktorí obývali povodie rieky 
Moravy, Váhu, Nitry, Hrona, Ipľa – až po Tisu, odovzdali Maďarom rovinu pri Dunaji. Svätopluk 
prijal Maďarov ako hostí!  

Značnú pozornosť venoval Timon v týchto dielach dejinám Veľkej Moravy, Svätoplukovi, 
Pribinovi a vierozvestom sv. Cyrilovi a s. Metodovi, dokazovaním autochtónnosti (že sú 
pôvodní obyvatelia územia) a starobylosti Slovákov položil základy prvej koncepcie 
slovenských dejín. Kriticky prehodnotil staré stredoveké kroniky a legendy a na základe 
pramenného výskumu formuloval novú koncepciu dejín Uhorska, ktorá mala veľký vplyv na 
neskorších dejepiscov Uhorska i slovenských historikov.  
 
Ďalšie diela: 

 Celebriorum Hungariae urbium et oppidorum topographia (Zemepis 
najvýznamnejších miest a mestečiek Uhorska, 1702) – publikovanie výsledkov 
topografického a historicko-geografického výskumu 51 miest a mestečiek v Uhorsku, 
z nich 23 je na území dnešného Slovenska. 

 Tibisci Ungariae fluvii notio Vagique (Popis rieky Tisy a sčasti aj Váhu, 1736) – 
zemepisno-historické dielo opisujúce vodstvo vo viacerých slovenských stoliciach, 
pričom popri latinských a maďarských názvoch uvádza niekde len slovenské 
pomenovania (napr.  Žilina, Beckov, Vrútky). 

 Synopsis novae chronologiae regnorum Hungariae (Nový chronologický prehľad 
uhorských kráľov, 1714 – 1715) – chronologický prehľad uhorského, chorvátskeho 
a dalmátskeho kráľovstva, neskôr prepracovaný a rozšírený. 

 Purpura Pannonica (Panónske purpury, 1715) – zbierka životopisov kardinálov, ktorí 
sa narodili v Uhorsku alebo boli držiteľmi biskupstiev v Uhorsku. 

 Corona regni Hungariae admirabilis (Obdivuhodná koruna kráľovstva uhorského, 
1712) –  oslavné dielo venované cisárovi Karolovi VI.  

 Cassovia vetus ac nova (Košice staré a nové) – najstaršia zachovaná kronika Košíc, nie 
je síce podpísaná, ale podľa najnovších výskumov sa jej autorstvo pripisuje Timonovi. 

 Syllabus vocabulorum – abecedný slovník ku gramatike E. Alvareza, 1702 – učebnica 
pre gymnaziálnych žiakov. 

 Dies perpateticus – dielko z oblasti filozofie, 1708. 
 
Jeho neobyčajné znalosti histórie, ovládanie viacerých jazykov, štúdiá a znalosti 

archívnych dokumentov a v neposlednej miere aj pôvod z Trenčianskej župy môže viesť 
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k názoru, že bol prinajmenšom spoluautorom slávneho diela Apológia (Obrana slovenského 
národa), prisudzovaného Jánovi Baltazárovi Maginovi. 
  
 NAPÍSALI O TIMONOVI 

 
*** Samuel Timon bol jezuita, kňaz, muž vychovaný a ovplyvnený špiritualitou, kde 
šovinizmus nemal miesta. Túto špiritualitu transformoval do svojich diel a pritom mu nik 
nemôže vyčítať uprednostňovanie Slovenska a Slovákov. Komentoval len realitu. 

Jozef Šimončič, historik 
 

***Samuel Timon vyoral významnú brázdu nielen v dejinách uhorskej vedy ako historik, ale 
aj v dejinách slovenskej národnej kultúry ako jej významný predstaviteľ v prvej polovici 18. 
storočia a obranca národnej rovnoprávnosti Slovákov. 

Ján Tibenský, historik 
 
 

*** Samuela Timona možno vlastne pokladať za (síce nie deklarovaného, ale) faktického 
budovateľa základov koncepcie slovenských dejín. Určil pevné miesto Slovákom v dejinách 
Uhorska, keď ich jednoznačne pokladal za jeho praobyvateľov a spolutvorcov uhorského 
štátu, ktorého hegemónom sa potom stali Maďari. 

Richard Marsina, historik 
 

POCTA TIMONOVI 

 
Turňania Samuela Timona „objavili“ v roku 1969, kedy nadšenci z obce zorganizovali 

veľkolepé oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Turnej. Pri skúmaní historických 
prameňov a starých matrík sa Rudolf Horňák prvýkrát stretol s touto osobnosťou európskeho 
významu, polyhistorom, pedagógom a spisovateľom, ktorá má svoje korene v našej obci, 
a spropagoval ho medzi občanmi vo svojej publikácii Trenčianska Turná do roku 1918. 
Občania vtedy Timonovi odhalili pamätnú tabuľu na budove „starej školy“. Už vtedy sa 
niektorí zaoberali myšlienkou, že by bolo symbolické a dôstojné premenovať podľa neho 
základnú školu v obci. Bohužiaľ, doba ani vtedajšie školské inštitúcie tomu neboli naklonené, 
keďže Samuel Timon bol národne uvedomelý katolícky kňaz, jezuita, a to bola v časoch 
socializmu neprekonateľná prekážka.  

Odvtedy pretieklo veľa vody a v spoločnosti aj v školstve sa veľa zmenilo. V roku 2011 
si pripomína obec 50. výročie otvorenia nových školských budov. Vďaka viacerým projektom 
školy a obce môže základná škola svoje výročie osláviť vynovená a zmodernizovaná nielen 
formou, ale aj obsahom, ako sa svedčí na školu 21. storočia. Filozofia turnianskej školy dnes 
stojí na štyroch pilieroch: moderné myslenie – cudzie jazyky – informačné technológie – 
regionálne povedomie. Spoznávanie regiónu, svojich koreňov, úcta k tradíciám a národným 
hodnotám je dnes samozrejmou a dôležitou súčasťou života turnianskej školy.  

Ideu tých najlepších pedagogických, humanistických, národných a kresťanských 
tradícií predstavuje pre Turňanov práve Samuel Timon, katolícky kňaz,  polyhistor, pedagóg, 
významná osobnosť európskeho formátu. Napriek na svoju dobu mimoriadnemu vzdelaniu 
a vysokým postom, ktoré zastával, to bol skromný človek, ktorý sa aj v nežičlivom prostredí 
hlásil k slovenskému pôvodu a prispel veľkou mierou k sformovaniu a uchovaniu národnej 
identity Slovákov. O jeho význame svedčia aj fakty zhromaždené v zborníku prednášok zo 
seminára, ktorý obec zorganizovala 19. mája 1995, v roku  320. výročia jeho narodenia. 

V čase významného jubilea školy vyjadrili občania Turnej kontinuitu národného 
a tradičného s moderným a európskym aj tým, že vyvinuli iniciatívu na premenovanie 
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základnej školy na počesť svojho najvýznamnejšieho rodáka. Preto riaditeľka školy s podporou 
zriaďovateľa požiadali kompetentné inštitúcie o udelenie čestného názvu školy. Po splnení 
podmienok, preverení kvality a úspechov školy, bola žiadosť schválená, a preto dňa 4. 
novembra 2011 je základná škola slávnostne premenovaná na Základnú školu s materskou 
školou Samuela Timona. Pri tejto príležitosti je odhalený portrét Samuela Timona, ktorého 
autorom je Peter Marček. Škola si na slávnostnej akadémii dôstojne pripomína svoje 50. 
výročie, žiaci a verejnosť sa bližšie oboznamujú nielen so životom a dielom Samuela Timona, 
ale aj s históriou školstva v Trenčianskej Turnej. Týmto sa napĺňa vízia spred 42 rokov a 
občania Trenčianskej Turnej tak dôstojne vyjadrujú úctu svojmu rodákovi, významnému 
kňazovi, historikovi, pedagógovi a uchovávajú jeho odkaz pre nasledujúce generácie. 
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MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA 

 
Na základe výzvy Operačný program Vzdelávanie (Prioritná os 1 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy –  Opatrenie 1.1 Premena 
tradičnej školy na modernú) podala škola projekt s názvom MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD 
ŽIVOTA, ktorý bol v auguste 2009 schválený. September 2009 sa niesol v znamení dolaďovania 
detailov v administrácii projektu a od 1. októbra 2009 plynie 2-ročná doba jeho realizácie. 

Projekt bol schválený temer v plnej výške: Celkové výdavky projektu sú 161 906,22 € 
eur. Hlavným cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v škole 
s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby 
vedomostnej spoločnosti. Z toho vyplývajú čiastkové ciele:  

1. Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni ZŠ spoločne 
s inováciou didaktických pomôcok. 

2. Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 2. stupni ZŠ spoločne 
s inováciou didaktických pomôcok. 

3. Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál. 
4. Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na 

modernú. 
Cieľovými skupinami projektu sú pedagogickí zamestnanci (zapojilo sa 21 učiteľov) a všetci 
žiaci základnej školy, prioritne však žiaci reformných ročníkov. 
Najväčšia časť projektu sa zrealizovala počas školského roka 2010/2011: 

 v škole sa uskutočnilo vzdelávanie pedagógov v oblasti modernizácie vyučovacích 
foriem a metód,  využívania informačno-komunikačných technológií;  

 učitelia zapojení do projektu dostali 21 notebookov na realizáciu vyučovacieho procesu 
a s ním spojených projektových aktivít, do 4 tried boli nainštalované interaktívne  
tabule s počítačmi, softvérom a dataprojektormi;  

 škola zakúpila množstvo moderných didaktických pomôcok, napríklad meteorologickú 
stanicu, hrnčiarske kruhy, pec na vypaľovanie keramiky, nástenné tabule pre jednotlivé 
predmety, priestorové modely a rôzne iné pomôcky; 

 škola má vlastný e-learningový portál, ktorý postupne učitelia napĺňajú obsahom; 

 učitelia vytvorili portfólio metodických a didaktických materiálov pre ISCED 1 a ISCED 2, 
 implementovali ich do vzdelávacieho procesu; 

 o aktivitách školy a projektu bola informovaná verejnosť v regionálnych médiách, 
prostredníctvom plagátov a skladačiek, vytvorili sme novú webstránku školy; 

 vďaka možnostiam projektu škola obsahovo aj materiálne zmodernizovala  vyučovanie 
hlavne v reformných, ale aj v ostatných ročníkoch.  
Ukončenie projektu je naplánované na koniec marca 2012. Dovtedy ešte zostáva 

niekoľko úloh: dokúpiť z projektu zvyšnú časť pomôcok, doplniť aktuálnou literatúrou 
učiteľskú a žiacku knižnicu, implementovať vytvorené metodické materiály do vyučovania 
jednotlivých predmetov, naplniť e-learningový portál učebným obsahom a sústavne 
modernizovať výchovno-vzdelávací proces, čo je podmienkou trvalej udržateľnosti projektu aj 
po jeho ukončení.  

Vďaka projektu patrí škola v Trenčianskej Turnej medzi progresívne školy 
v trenčianskom regióne jednak materiálnym vybavením, jednak obsahom a formami 
vzdelávania. Môže tak 4. novembra 2011 dôstojne osláviť 50. výročie otvorenia súčasných 
školských budov a zároveň premenovanie na počesť svojho najvýznamnejšieho  rodáka, 
zakladateľa modernej uhorskej historiografie, na Základnú školu s materskou školou Samuela 
Timona 
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Naša škola 
 
Naša škola dobrá je, 
všetko sa v nej rýmuje. 
Päťdesiat rokov bude mať, 
môžeme sa v nej vzdelávať. 

 
 
 
Keby sme ju nesmeli, 
boli by sme nesmelí. 
Preto škola dobrá je, 
na všetko nám odpovie. 

 
Budovy nám prerobili, 
tým nám radosť  urobili. 
Keby sme ju nemali, 
smutní by sme zostali. 

Školský poriadok dodržíme 
a nič v nej nezničíme. 
Lebo ju všetci radi máme, 
a len dobré jej želáme. 

 
Máme ju novú, novučičkú, 
zavoláme sem aj sestričku. 
Naučí  sa čítať, písať, 
na všetko sa môže pýtať. 
 

 

 
Žiaci 4. B pod vedením triednej učiteľky Eleny Švikruhovej 
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