
50. výročie školy – prejav v škole 

 

Váţená pani poslankyňa NR SR, váţený štátny tajomník MŠ SR, váţený pán 

prednosta KŠÚ, váţený pán starosta obce Trenčianska Turná, ctení hostia, milé kolegyne, 

kolegovia. 

Srdečne Vás vítam v našej vynovenej, farebnej školskej budove, ktorá slávi 50. 

výročie svojho otvorenia. Pri tomto významnom výročí vzdávame hold nášmu výnimočnému 

rodákovi Samuelovi Timonovi – ktorého meno bude súčasťou nového názvu školy.  

Výročie školy je príleţitosťou, aby sme sa obzreli do minulosti, pripomenuli 

súčasnosť, ale hlavne s pokorou poďakovali. 

Minulosť školy je zachytená v broţúrke, ktorú máte v taštičke, je to zaujímavé čítanie, 

z ktorého vyberám: 

História školy v našej obci má dlhú tradíciu, siahajúcu minimálne do 16. storočia, 

viazanú na katolícky kostol a faru až do skončenia 2. svetovej vojny.  Kostol, fara a škola 

existovali už pred rokom 1588. 
Ďalšie budovy školy niekoľkokrát vyhoreli a boli znova postavené. V 19. storočí si 

Turňania postavili murované budovy školy, ktoré sa postupne rozširovali o ďalšie triedy. Ešte 

dodnes slúţia občanom, jedna z nich ako školská jedáleň. Ţiakov pribúdalo a priestory boli 

nedostatočné, a keďţe situácia bola neúnosná, vo februári 1960 sa začali budovať dva nové 

pavilóny školy. Slávnostného odovzdania diela v máji 1961 sa zúčastnilo veľa hostí, ale 

hlavne obyvatelia obce, ktorí sa novej škole veľmi tešili. Pred 9 rokmi bola dokončená 

multifunkčná športová hala.  

Škola vţdy bola úzko spätá so samosprávou a občanmi obce.  Či uţ to boli richtári, 

predsedovia miestneho národného výboru, starostovia, ale aj ostatní Turňania, všetci si boli 

vedomí dôleţitej úlohy školy v rozvoji obce, a preto ju podporovali, budovali a zveľaďovali. 

Školu ale nerobia budovy, ale učitelia a žiaci.  

Prvým aj menom známym učiteľom a zároveň organistom bol Juraj Mráz, v Turnej 

pôsobil od roku 1697. Odvtedy sa v nej vystriedalo veľa osobností, ktoré tu zanechali hlbokú 

stopu vo vzdelaní, spoločenskom a kultúrnom ţivote. Nedá mi nespomenúť mená tých 

najstarších: Ján Čajda, František Florentíny, Michal Zrumecký, Juraj Kučera, František 

Skiva.   

20. storočie začínalo v novej škole, s novými výzvami ale aj  problémami – silná 

maďarizácia, dve svetové vojny, ale aj osvetová práca, oţivenie spoločenského a kultúrneho 

ţivota po vzniku Československej republiky. Tu vykonal nezanedbateľný  kus práce Ján 

Urban – Šimko, ktorý viedol školu 29 rokov, najdlhšie zo všetkých riaditeľov. V kronikách, 

ale aj v spomienkach pamätníkov sa zachovali všestranné aktivity pedagógov Andreja 

Králika, Emílie Kreichelovej, Vladimíra Mercella, ktoré prispievali k hospodárskemu, 

vzdelanostnému aj ľudskému rastu obyvateľov Turnej. Dôkazom, ţe Turňania si váţili 

vzdelanie je aj fakt, ţe v turnianskej škole sa po nútenej vojnovej prestávke začalo vyučovanie 

uţ 7. mája 1945, ako v prvej škole v okrese! 

 

2. polovica 20.storočia zaznamenala veľký populačný rast, hospodársky a kultúrny 

rozvoj, zvyšovali sa nároky na modernizáciu celej spoločnosti a samozrejme aj školstva. Bola 

tieţ poznačená ideologickým bojom, s ktorým sa museli vysporiadať aj riaditelia a 

pedagógovia. Kaţdý z nich sa však snaţil v rámci svojich moţností a svojho presvedčenia 

o zveľadenie školy. Po otvorení nových školských budov v roku 1961 prichádzajú do 5. aţ 9. 

ročníka aj ţiaci z Mníchovej Lehoty. Riaditeľom deväťročnej školy sa stal Karol Gavora, 

dlhšie obdobie tu pôsobili riaditelia Jozef Káčerík, Martin Jankovich, Jozef Znášik 

a tieţ desiatky pedagógov. Koniec vlády jednej POLITICKEJ strany v roku 1989, otvorenie 

sa svetu a demokratickým princípom prinieslo do ţivota školy zásadné zmeny. V tomto 

období viedol školu Mgr. Peter Kišac. V roku 2003 po konkurze (som) ho vystriedala (ja 

ako) prvá ţena vo funkcii riaditeľky turnianskej školy.  

 



No a aká je turnianska škola v 21. storočí?  

Moderná, otvorená svetu, informačným technológiám, ale nezabúdajúca na svoje 

historické korene a národné tradície. 

Jej filozofia je postavená na 4 pilieroch: 

moderné myslenie – regionálne povedomie – cudzie jazyky – informačné technológie 

 

Má 369 ţiakov z Trenčianskej Turnej a okolia a 57 zamestnancov, z toho 40 

pedagógov. Jej súčasťou je materská škola, vyhodnotená ako jedna z najlepších na Slovensku,  

školský klub detí s pestrou mimoškolskou činnosťou a školská jedáleň, zabezpečujúca 

kvalitné obedy a ako jedna z mála aj zdravé desiate.  

Zapája sa do mnoţstva výchovných, vzdelávacích, ale aj dopytovo orientovaných 

projektov, ktoré zmodernizovali a obohatili jej činnosť a z ktorých získala nemalé financie na 

svoje zveľadenie. Učitelia a ţiaci vyuţívajú v učebniach modernú multimediálnu techniku 

doplnenú výukovým softvérom, zborovne a učebne sú vybavené novým nábytkom a pevným 

aj wifi pripojením na internet. Od 1. triedy sa ţiaci sa učia anglicky, neskôr nemecky a 

francúzsky.  

Škola zabezpečuje kvalitnú vzdelávaciu, výchovnú aj mimoškolskú činnosť. Naši 

absolventi sú kaţdoročne úspešne prijatí na stredné školy, majú moţnosť navštevovať okolo 

29 krúţkov, svoju šikovnosť, schopnosti a ich praktické uplatnenie dokazujú na vyšších 

kolách rôznych súťaţí, ale aj na kultúrnych podujatiach či pri environmentálnych aktivitách.  

Štvrtý rok uvádzame do praxe novú koncepciu vzdelávania prostredníctvom 

školských vzdelávacích programov ISCED, v ktorých si škola po naplnení štátneho 

vzdelávacieho programu vyberá a realizuje vlastné priority:  

(MŠ Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť  

1. stupeň ZŠ Otvárame bránu do sveta poznania  

2. stupeň ZŠ Učíme sa riešiť úlohy života  

(školský klub detí) S radosťou do sveta hier  

Realizujeme európsky projekt Moderná škola – základ života.  Medzinárodný e-

twinningový projekt a mnoţstvo ďalších školských a triednych projektov.  

Turnianska škola prešla svojim vývojom a vyvíja sa stále, kráčame s dobou, neustále 

sa vzdelávame, aby sme našim klientom ponúkli tvorivé, záţitkové vyučovanie spojené so 

ţivotom, aby si z neho čo najviac zapamätali a vedeli poznatky vyuţiť. 

Počas vývoja školy padli reţimy, mocenské filozofie, z mnohých sebavedomých 

vodcov ktorým sme stavali slávobrány, zostali len kapitoly v učebniciach dejepisu.  

Vţdy tu však bol a je učiteľ, pripravený ţiaka naučiť, pomôcť mu, vypočuť ho, učiteľ 

motivujúci, učiteľ ktorý nielen učí, ale i spoluvychováva. Učiteľ prísny, ale láskavý, ktorého 

povolanie je jeho poslaním. Učiteľ spolupracujúci s rodinou, obcou, učiteľ, ktorý tvorí – aby 

boli deti spokojné, aby napredovali vekuprimerane a podľa svojich schopností, učiteľ, ktorý 

dáva šance.  

Vážení prítomní, režimy prichádzajú a odchádzajú, politici sa menia, na celebrity 

si po pár dňoch nikto nespomenie,  ale na učiteľov, ktorí zanechali v deťoch dobrú 

stopu,  na tých sa nezabúda. 

 

 

 

Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb, 

Ešte hlbšie matke, lebo dáva ţivot. 

No najhlbšie učiteľovi, lebo zo ţivej bytosti vychová človeka. J. A. Komenský 

 

Ďakujem Vám za pozornosť a odovzdávam slovo Mgr. Ivetke Červeňanovej. 

 

 


