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Zahájenie školského roka 
 

„Dva mesiace prázdnin – sladké chvíle oddychu, slnka, 

vody, detských hier a radovánok sú nenávratne preč. 

Zostali len spomienky a  zážitky  a  opäť sa začal nový 

školský rok 2011/2012.“ 

5. septembra 2011 sa na celom Slovensku otvorili brány 

škôl. Privítali žiakov a pedagógov, ktorí sa venujú tomu 

najdôležitejšiemu, čo človek v živote potrebuje – výchove 

a vzdelávaniu. 

Aj v  našej   škole   sa     začiatok   školského   roka niesol 

v slávnostnej atmosfére. Všetkým žiakom a pedagogickým 

pracovníkom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Jozef 

Valek. Jeho príhovor bol pre všetkých povzbudením do 

usilovnej práce. 

„Žiak nie je nádoba, ktorú je treba naplniť, ale 

pochodeň, ktorú je treba zapáliť“  

  (Sokrates) 

 
 



Návšteva štátneho tajomníka 
Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  
Jaroslava Ivanča 

 

Dňa 3. októbra 2011 poctil ŠZŠ svojou návštevou štátny 

tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR Jaroslav Ivančo. Na pôde školy ho privítal riaditeľ 

školy Mgr. Jozef Valek za účasti celého pedagogického 

zboru, členov Rady školy ale aj žiakov, ktorí pre štátneho 

tajomníka pripravili krátky kultúrny program. 

Slávnostným prestrihnutím pásky uviedol do užívania 

zrekonštruovanú budovu ŠZŠ a prezrel si jej priestory. 

V priateľsko-pracovnej atmosfére s riaditeľom školy, 

pedagógmi a pozvanými hosťami Ing. Imrichom 

Holečkom, Stanislavom Barbušom, Mgr. Mariánom 

Keruľom, MUDr. Mariánom Hojstričom, PaedDr. Jánom 

Pavelčákom, Mgr. Viktóriou Rozsypalovou, Mgr. Janou 

Sokolskou, Mgr. Jozefom Slivenským a Mgr. Máriou 

Šimoňákovou rezonovali témy špeciálneho školstva a jeho 

vízie do budúcnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž v zhotovovaní 
Betlehemov – 4. ročník 

Betlehem  alebo  jasličky  predstavujú  zobrazenie  svätej  

rodiny  Jozefa,  Márie a Ježiška. Stavali sa v kostoloch a 

neskôr aj  v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako 

vianočné stromčeky. Vianoce, jasle, pastieri, dieťatko – to 

všetko sa nám vybaví, keď počujeme slovo Betlehem. 

Špeciálna základná škola v Krompachoch aj v tomto roku 

zorganizovala už štvrtýkrát výstavu BETLEHEMOV. 

Tento rok sa do súťaže zapojilo menej škôl, ako v 

predchádzajúce roky – Gymnázium, ZŠ na Ul. SNP 47 

a ŠZŠ. Výrobou Betlehemov si školáci pripomenuli ducha 

Vianoc. 

Zhotovené  Betlehemy boli vystavené pri vstupe do školy, 

kde sa ich putovná výstava začínala. Ďalej boli diela 

súčasťou Vianočných trhov v meste, vystavené boli i v 

knižnici a od  prvého sviatku  vianočného tvorili  

vianočnú  výzdobu  kostola. 

     



Návšteva poslanca NR SR 
Štefana Kužmu v ŠZŠ 

Dňa 23. januára 2012 navštívil našu školu poslanec NR 

SR Štefan Kužma. Za účasti riaditeľov Špeciálnych 

základných škôl (ŠZŠ) v našom regióne, ale aj riaditeľov a 

učiteľov základných škôl, ktoré navštevujú poväčšine deti 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ  ŠZŠ v 

Krompachoch Mgr. Jozef Valek privítal pána poslanca NR 

SR. Taktiež privítal všetkých prítomných a následne sa 

pokračovalo vo veľmi družnej debate s pánom poslancom, 

v ktorej dominantnou, bola téma rómskych žiakov, 

sociálnej znevýhodnenosti, sociálnej odkázanosti, 

príspevkov od štátu a mnohé ďalšie, týkajúce sa práve 

rómskeho etnika, ale aj ostatných sociálne 

znevýhodnených a marginalizovaných skupín 

obyvateľstva. 

 

       

        

 



Workshop – Šanca pre 
všetkých 

Dňa 24.02.2012 sa v Strednej odbornej škole železničnej 

na Palackého 14 v Košiciach uskutočnil workshop pod 

názvom „Šanca pre všetkých“, ktorý poskytol všetkým 

Špeciálnym základným školám ako aj Spojeným školám, 

ktoré prijali pozvanie na dané podujatie možnosť 

prezentovať svoju školu v troch oblastiach : 

1. prezentácia žiackych prác 

2. prezentácia programu, ktorý si žiaci spolu so 

svojimi učiteľmi pripravili na daný workshop 

3. prezentácia športových schopností žiakov 

špeciálnych škôl 

Samotný workshop sa začal uvítacím prejavom riaditeľa 

Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach RNDr. 

Vladimírom Korčekom. Potom nasledoval krátky  tanečný 

program telesne postihnutých žiakov z Košíc aj so svojím 

učiteľom Ing. Vidašičom z Tanečného štúdia Ellegance 

v Košiciach. 

Ďalej workshop pokračoval podľa pripraveného 

harmonogramu. Naši žiaci dostali, ako prví, možnosť 

predstaviť svoj program s názvom „Páranie peria“. 

Program bol predstavený v spišskom nárečí,  s ľudovými 

piesňami a s hudobným doprovodom. Týmto vystúpením 

bola všetkým pripomenutá tradícia Párania peria ne Spiši. 



Získané ocenenia žiakov ŠZŠ 

Šprincove Krompachy 
 

1. miesto v prvej kategórii – Katarína Mirgová (4.roč.) 

1. miesto v druhej kategórii – Petra Pokutová (7/8. roč.) 

 

Slovo o slove 

Krajské kolo v prednese poézie a prózy v Gelnici 

 

1.  miesto – Helena Pokutová (5.roč.) Variant B 

3.  miesto – Katarína Mirgová (4.roč.)  

3.  miesto – Jolana Pokutová (5.roč.) 

 

Prednes poézie a prózy v CVČ Prima Krompachy 

 

1.  miesto v prvej kategórii – Katarína Mirgová (4.roč.) 

4.  miesto v druhej kategórii – Jolana Pokutová (5. roč.) 

  
 
 
 
 



Akcie konané za účasti 
inštitúcií 

spolupracujúcich so ŠZŠ 
Krompachy 

 
Počas školského roka 2011/2012 sa na našej škole 

uskutočnili akcie s príslušníkmi Hasičského zboru 

v Krompachoch, kde naši žiaci mohli navštíviť Hasičskú 

zbrojnicu,  s Obvodným oddelením PZ v Krompachoch sa 

uskutočnila akcia s názvom Bezpečné a zdravé prázdniny, 

žiaci boli oboznámení s častými úrazmi, nehodami, ktoré 

sa stávajú pri ceste do školy a domov. Zúčastnili sme sa 

preventívnej prehliadky u zubára. Pravidelne sa 

zúčastňujeme návštevy v Mestskej knižnici – besedy so 

spisovateľmi, prednášky, čítanie rozprávok. 

Spolupracujeme s Rímsko-katolíckou farnosťou 

v Krompachoch a Základnou umeleckou školou, kde sme 

sa zúčastnili súťaže Šprincove Krompachy. 

Spolupracujeme aj s Mestským úradom v Krompachoch – 

žiaci vystúpili v Mestskom rozhlase pri príležitosti Dňa 

Rómov, zúčastnili sme sa divadelných predstavení – 

Cisárove nové šaty, Jánošík, Snehová kráľovná.  

 

     

    

 

 

 

 

 
 
 



Aktivity školy 

Čistenie okolia školy 

Žiaci ŠZŠ po teoretickej príprave v škole vyčistili blízke 

okolie našej školy od znečisteného odpadu. 

Samotní žiaci mali veľkú radosť z množstva nazberaného 

odpadu, ktorý vidieť na samotných fotografiách. 

Úlohou žiakov je do budúcna chrániť prostredie a zároveň 

túto úlohu odovzdať aj svojím kamarátom. 

 

 
Vianočné perníčky 

 
ŠZŠ  v Krompachoch   dýcha    vianočnou     atmosférou.  

V nových priestoroch stojí statný krásne ozdobený, 

vysvietený    vianočný     stromček.    Pod     stromčekom  

v jasličkách leží malý Ježiško. 

Dňa 5.12.2011 prišiel do našej školy sv. Mikuláš, ktorý 

obdaril žiakov malými darčekmi a oni na sa mu odmenili 

piesňami a básňami. 

Naši žiaci sa pripravujú na vianočné sviatky a štedrú 

večeru pečením vianočných perníkov. Malí cukrári boli 

oblečení ako profesionáli s patričnou hygienou pristúpili k 

pečeniu perníkov. Hlavný cukrár čítal recept a ostatní 



pripravovali potrebné ingrediencie k pečeniu perníkov. 

Dievčatá spracovali cesto a začalo sa vykrajovanie 

perníkov s vianočnou tematikou. Pri vykrajovaní si deti 

spievali piesne, ktoré sa naučili na hodinách hudobnej 

výchovy .Upečené perníky zdobili farebnými polevami. 

Deťom sa najviac páčili formičky ako bol stromček, 

hviezdička, a hubka. 

Tieto krásne vyzdobené perníky budú zdobiť náš vianočný 

stôl na štedrej večeri, ktorú chystáme 19.12.2012 v našej 

škole. 

Žiaci prežili krásne dopoludnie. 

 

 

 
Štedrý deň v ŠZŠ 

 
Vianoce najkrajšie sviatky v roku. Počas týchto sviatkov 

nesmie byť nikto sám. 

Dňa 19. 12. 2011 sme našim žiakom túto vianočnú 

atmosféru priblížili a to štedrou večerou. Triedni učitelia 

deťom priblížili tento sviatok rozhovorom. Deti sa pýtali, 

kládli rôzne otázky, pretože oni vôbec nemajú žiadne 

vedomosti o tomto sviatku. 

V mesiaci december sme spolu so žiakmi piekli perníčky, 

ktoré nám teraz zdobili vianočný štedrovečerný stôl. V 

tento deň v celej škole bola pokojná atmosféra tak, ako to 



býva v každej rodine, kde očakávajú s otvoreným srdcom 

narodenie Ježiša Krista. Boli sme ako jedná veľká rodina. 

My pedagógovia sme boli ako ich rodičia a oni naše deti. 

Všetci sa podieľali na príprave štedrovečerného stola. Celá 

škola rozvoniavala chutnou kapustnicou a oblátkami s 

medom. Keď bolo všetko pripravené, všetci sme si sadli k 

stolu a nasledoval príhovor riaditeľa. Našim hosťom bol aj 

dôstojný pán farár Palušák, ktorý sa prihovoril nám 

všetkým a duchovne nás potužil. Žiaci piateho ročníka 

začali samotnú večeru krátkou spievanou modlitbou, 

ktorou aj ukončili večeru. Nasledovalo prekvapenie pre 

žiakov, ktoré sa začalo zazvonením zvončeka na chodbe 

pri stromčeku, kde nás už čakali Traja králi s anjelom, 

ktorí nám predviedli krátky vianočný program. Traja králi 

obetovali svoje dary Ježiškovi. Žiaci všetkých tried 

zaspievali vianočné piesne, koledy a vinše. 

Najväčším prekvapením boli balíčky, ktoré každému 

žiakovi odovzdal anjel. 

So spokojnou tvárou a s pokojom na duši žiaci odchádzali 

domov. 

 

 

 

      

 

 



Fašiangy Turíce – vystúpenie 
v Galérii 

Fašiangy Turíce Veľká noc príde, kto nemá kožúška 

zima mu bude…… 

Dňa 11.2.2012 Rimsko – katolícky spevokol v 

Krompachoch pozval žiakov ŠZŠ, aby svojim vystúpením 

spestrili posedenie pri kapustnici a chutných pampuškách. 

Vystúpenie bolo pod názvom „PÁRANIE PERIA“ ktoré 

malo premiéru, bolo ocenené veľkým potleskom. Žiaci, 

ako prídavok na záver zatancovali krátky ľudový tanec a 

tak navodili príjemnú atmosféru. Za svoje vystúpenia boli 

odmenení potleskom, pohostením a sladkosťami. Žiaci 

odchádzali domov veľmi potešení a tešia sa na ďalšie 

vystúpenie. 
 

    
 

Z tvorby žiakov... 



Počas školského roka 
2011/2012 boli na ŠZŠ 
uskutočnené aj ďalšie 

aktivity: 
 

Prvá pomoc 

Euro – naša mena 

Čistenie okolia školy 

Október mesiac úcty k 

starším 

Halloween 

Svetový deň pošty 

Dentálna hygiena 

Cisárove nové šaty  

Účelové cvičenie 

a didaktické hry 

Jaseň pani bohatá  

Šprincove Krompachy 

Vianočné perníky 

Čo dokážem 

Návšteva Mikuláša 

Snehová kráľovná 

Exkurzia do Spojenej 

školy internátnej 

v Prakovciach 

Súťaž v zhotovovaní 

Betlehemov 

Najkrajší vianočný 

stromček 

Štedrý deň v ŠZŠ 

Vianočné popoludnie 

Vianočné sviatky 

v Rómskych rodinách 

Pranostiky naše 

každodenné 

Čím budem 

Karneval 

Pečenie zemiakových 

placiek 

Športom proti droge 

Fašiangy 

Najkrajšie valentínske 

srdce 

Výtvarná súťaž s názvom 

Požiarnici 

Valentínsky deň 

Zlatý slávik 

Fašiangy Turíce – 

vystúpenie v Galérii 

Deň komplimentov  

Svetový deň manželstva 

Fašiangové posedenie pri 

pampuškách 

Bezpečnosť na ceste 

Návšteva knižnice 

Školské kolo v prednese 

Svetový deň vody 

Pálenie Moreny 

Slovo o slove 

Divadelné predstavenie – 

Jánošík 



Medzinárodný deň 

detskej knihy  

Deň Rómov 

Deň Rómov – vystúpenie 

v rozhlase 

Deň Zeme 

Predchádzanie 

záškoláctva, delikvencie, 

šikanovania 

a problémového 

správania 

Bezpečnosť pri práci 

Prednes poézie a prózy 

v CVČ Prima 

Hasičský deň 

Deň matiek 

Pečenie srdiečok 

Deň matiek – vystúpenie 

v Melódii 

Medzinárodný deň detí 

Svetový deň darcov krvi 

 

 

    
 

 

    
 

 
 



Garanti školy 

Garant školy 

 

Prof. Doc. PhDr. Milan Portik, PhD    dekan PF PU  

v Prešove 

 

Garant pre vzdelávanie 

 

Doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD  

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD 

Mgr. Vladimír Chripko  Sv. Michal Trenton, New Jersey, 

USA 

 

Garant pre výchovu 

 

Oľga Barbušová – účastníčka Paralympijských hier v 

Pekingu 2008  

Soňa Maculová - reprezentantka Slovenska na ZO hrách 

v roku 2006 v Turíne 

Ľubomír Mick - reprezentant Slovenska na ZO hrách 

v Turíne v roku 2006 

 

 

 
Redakčná rada: 

Mgr. Jozef Valek, riaditeľ školy 

Mgr. Beáta Figľárová, zástupkyňa školy 

Mgr. Janka Čechová, učiteľka 

 

e-mail         szskrompachy@szm.sk 

                   www.szskrompachy.sk 
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