
Škola oslávila 50 rokov od začiatku vyučovania v dnešných priestoroch. Oslavy sa konali 30. mája 
2014.Na úvod osláv bola ďakovná svätá omša, po nej nasledoval pre žiakov výchovný koncert na tému  

„Škola kedysi a dnes“ a ukážka kultúrneho programu.  
Oslavy pre bývalých zamestnancov, absolventov školy a hostí 

boli popoludní   s programom podľa pozvánky. Piesňou „Aká si mi 
krásna“ oslavy otvorili absolventky školy. Pani  učiteľka  Pinterová 
privítala hostí, bývalých a súčasných zamestnancov a 
 absolventov.  

Nasledoval príhovor riaditeľky školy, ktorá nás oboznámila 
s históriu školy, so zmenami, ktoré sa uskutočnili za 50 rokov. 
V závere svojho príhovoru vyslovila želanie, aby aj v budúcnosti 
práca žiakov, učiteľov a zamestnancov prinášala nám všetkým 
radosť a spokojnosť. Nech stúpa efektivita výchovno- 
vyučovacieho procesu a nech výsledky  spoločnej tvorivej práce 
šíria dobré meno školy. Poďakovala všetkým pedagogickým i 
 nepedagogickým pracovníkom, ktorí za 50 rokov existencie školy 
nechali v nej časť svojho „ja“ a  prispeli svojim obetavým 
prístupom k pozitívnemu smerovaniu školy a jej dobrým 
výsledkom.  

Starosta obce po svojom príhovore odovzdal „Cenu starostu 
obce Sľažany“ za dlhoročnú aktívnu prácu v ZŠ Sľažany p. 
riaditeľke Anne Nociarovej a zást. riaditeľky p. Terézii Lacovej.  

Predseda Okresného úradu odboru školstva v Nitre odovzdal 
škole prostredníctvom riaditeľky školy „Pamätný list“ pri 
príležitosti 50. výročia otvorenia školy a poďakoval za dlhoročnú  
úspešnú prácu v oblasti školstva.  

Po príhovore poslanca NR SR p. M. Kéryho, ktorý zaželal 
všetkým, ktorí pracujú v škole veľa zdravia a úspechov v náročnej 
a zodpovednej práci, nasledoval kultúrny program.  V programe 
účinkovali súčasní aj bývalí žiaci školy. Druhá časť programu bola 
nazvaná  „Škola v regióne“ a témou programu boli prevažne 

ľudové zvyky a tradície Sľažian a okolia. Príjemné bolo aj neformálne stretnutie bývalých žiakov 
a pedagógov, alebo spolužiakov, ktorí sa nestretli aj niekoľko desiatok rokov. Verím, že každý kto sa 
stretnutia zúčastnil si odniesol milé spomienky. 

Sprievodnými akciami osláv boli v sobotu popoludní ukážky práce hasičov a futbalové turnaje, v nedeľu 
piaty ročník speváckej súťaže Superstar.  
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dobrému priebehu osláv, obci za pomoc pri organizačnom zabezpečení, 
sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc. Top Service - Ing Ján Šranko, Stavebniny  SANN Sľažany - p. 
Sarka, PROFI  METAL -  Jaroslav Smieška, OSAS -  Michal Lakuš, ZEPRA - Dušan Rajtar, Wastw Recykling - Ing. 
Tomáš Kmeť, HS COMP - Ing. Milan Šedivý, Drgoňa František, TELEPArtners, s.r.o.- R. Pajer, UNI EXPO - Jozef 
Greguš , Sosna + s.r.o - J. Barta, ANEKO SK s.r.o -  Jaroslav Novota, Pizzeria Župan - Peter Šimon, MIDAS – 
Mgr. Darina Škoríková, Igor Škorec Mont- Plast okná, Ján Barta Sľažany, PaČ Žitava - Emil Rajtar, M&Š&D  
s.r.o pekáreň Velčice, Miro Novota – NOVOTRANS, Euroles - M. Tulová, Miro Mikuš Sľažany, Design atelier – 
Mgr. J. Huňady, Dušan Beňo- Velčice, Obec Sľažany, Hasiči Sľažany. 

 
Ako vnímali oslavy niektorí účastníci :  
Dojmy z osláv 50-r.j.ZŠ vo mne stále rezonujú a ešte dlho budú. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť tak 

dokonale premysleného a zrealizovaného podujatia. To, že sa stretnem s kolegami mi bolo jasné,ale že 
stretnem mojich žiakov a ich rodičov, ma milo prekvapilo , až dojalo k slzám. Pri prehliadke školy bolo jasné, 
že  má dobrého a múdreho gazdu. Veľký kus práce bolo urobené, je takmer na nepoznanie nielen vizážou, 
ale aj vybavením. Ešte raz ďakujem za pekný a  bohatý program v piatkovom popoludní.  

               
  Kováčová E. 


