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Rozvoj školstva po roku 1948
JOZEF SULÁČEK, JOZEF GREGA
Úroveň civilizačných procesov a duchovného života spoločnosti oddávna súvisela so vzdelaním
a výchovou mládeže i dospelých. Rozhodujúcou výchovno-vzdelávacou inštitúciou bola škola. Jej obsah
a metódy práce sa neustále vyvíjali v súlade s historickými potrebami.
Školský inšpektor v zmysle nových školských
zákonov 2. júna 1945 poštátnil obe cirkevné školy
v našej obci a správou ich majetku poveril MNV.
Vznikla štvortriedna Štátna ľudová škola, jej správcom sa stal Vladimír Ďurkovič. Pri ďalšej reforme
školského systému sa v obci vytvorila štvortriedna
Národná škola pre prvý až piaty postupný ročník.
V roku 1954 mala 143 žiakov, riaditeľom školy bol
Ján Lukáč. V ďalších rokoch zvyšujúci sa počet
žiakov a nedostatok školských priestorov nútili prenajímať triedy v obytných domoch občanov a neskôr
sa v byte bývalého učiteľa rímskokatolíckej ľudovej
školy zriadili dve triedy. Ani tieto neboli postačujúce a hygienicky nevyhovujúca budova školy bola
dôvodom, že zostala školou iba prvého stupňa
s ročníkmi od jeden po päť. Starší žiaci končievali
povinnú školskú dochádzku na strednej (vtedajší
názov pre druhý stupeň ZŠ), neskôr osemročnej či
základnej deväťročnej škole v Gelnici, poniektorí
v Jaklovciach.
Z učiteľov vtedajšej folkmarskej školy možno
spomenúť pedagógov Gejzu Lonca, J. Macka, Júliusa Uhrína a Jozefa Uličného ml. Mená ďalších,
často aj nekvalifikovaných učiteľov sa nachádzajú
na zachovalých vysvedčeniach. Obec nemala pre
učiteľov primerané ubytovanie, preto niektorí bývali
v rodinách v podnájme, slobodní často aj v kabinetoch v škole, alebo dochádzali z okolitých dedín.
Rozhodnutím Krajského národného výboru
(KVN) v Košiciach a ONV v Gelnici v roku 1954 bol
schválený plán výstavby päťtriednej národnej školy,
ktorý sa zmenil na výstavbu plne organizovanej
Osemročnej strednej školy, neskôr Základnej
deväťročnej školy. S jej výstavbou sa začalo v roku
1957 a náklady predstavovali sumu 4 326 000 Kč,
pričom významnú časť tvorila brigádnická aktivita
občanov. Brány novopostavenej školy sa otvorili
1. septembra 1960. Mala 10 učební, dva kabinety,
školské dielne, zborovňu, dve kancelárie a izbu revolučných tradícií. V suteréne budovy bolo zriadené
ústredné kúrenie, zavedený vlastný vodovod a elektrická inštalácia. Slávnostné otvorenie školy bolo
umocnené skutočnosťou, že v školskom roku
1960/1961 žiaci dostali všetky učebnice a školské
potreby zadarmo. Pre prvý a šiesty postupný ročník
boli vydané nové učebné osnovy. Prvou riaditeľkou
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bola Mária Prokopová, zástupcom Imrich Kandrík
st. Prví učitelia: Hudcovič, Stupáková, Longauerová, Prokop, Molnárová, Ličko, Pankieviczová a Cvengrošová. Podľa stavu žiakov sa potom menil počet
tried i učiteľov. Spočiatku bolo v novej budove v desiatich triedach spolu 334 žiakov, z nich 118 žiakov
druhého stupňa dochádzalo autobusom z Kojšova.
V školskom roku 1978/1979, po zrušení
málotriednych škôl, v Kojšove zostali dve dislokované triedy 3. a 4. ročníka, zrušilo sa popoludňajšie
vyučovanie, ale neskôr sa tieto triedy v Kojšove
zrušili.
V školskom roku 1988/89 škola mala 157 žiakov, deväť tried a 23 zamestnancov, z toho 15 pedagogických. Počet tried a učiteľov sa nezmenil ani
v školskom roku 2012/13, avšak počet žiakov poklesol na 133.
V škole bola zriadená školská družina. Viedli
ju učiteľky Viera Tchurová, Katarína Pacholská
a Kristína Kaľavská. Počas viac ako 50-ročnej existencie školu absolvovalo vyše 1 500 žiakov a vystriedalo sa v nej okolo 108 učiteľov.
Žiaci získali viaceré ocenenia a uznania v matematike, geografii, prírodopise a v ďalších predmetoch, dosiahli pekné výsledky v recitačných, hudobných a výtvarných súťažiach. Na ZŠ pôsobil detský
spevácky zbor. Rovnako boli úspešní v športových
a branných disciplínach. Bohatá bola aj účasť vo
verejnom a kultúrnom živote. Väčšina učiteľov sa
popri pedagogických povinnostiach úspešne zapájala do mimoškolskej činnosti, najmä do kultúrno-osvetových, politických a športových aktivít. Permanentnou požiadavkou Základnej školy i MNV bola
a je výstavba telocvične.
Pionierska organizácia
Socialistického zväzu mládeže
Kroniky pionierskej organizácie (PO) Slovenského zväzu mládeže (SZM) pri Základnej škole vo
Veľkom Folkmare od jej vzniku (okolo roku 1960)
zachytávajú rôznorodosť aktivít jednotlivých pionierskych skupín. Pre žiakov druhého ročníka bola
činnosť organizovaná prostredníctvom iskričiek
zložením nasledovného sľubu: „Domovina moja
krásna, sľubujem ti v tento deň, že ja, iskra tvoja
jasná, tebe k sláve vyrastiem.“ Symbolom iskry bola
biela košeľa a odznak okrúhleho tvaru s otvorenou
knihou a malou hviezdičkou.
Žiaci tretieho ročníka po zložení sľubu pri
Pomníku padlým spoluobčanom v našej obci sa stali
pioniermi a pri oficiálnych príležitostiach nosili
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Školský rok sa končí ...


Na školskom
ihrisku

Pionieri pri Pomníku padlým spoluobčanom

Školský výlet
„... my sme padli, aby vy ste v mieri žili...“
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rovnošatu – svetlomodrú košeľu, tmavomodrú sukňu, chlapci nohavice, na krku uviazanú červenú
šatku a odznak v tvare otvorenej knihy, so štátnou
vlajkou a troma červenými plamienkami. Text sľubu:
„Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať,
učiť sa a žiť podľa pionierskych zákonov, aby som
bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti, Československej socialistickej republiky, a svojím konaním chránil česť Pionierskej organizácie SZM.“
Odpoveď pionierov: „Tak sľubujem!“ Pionierske
skupiny pod názvom Timurovci, oddiel kpt. Jána
Nálepku, P. Morozova a pod. riadila 11-členná oddielová rada. Vedúce pionierskej organizácie boli
učiteľky Mária Petrová, Viera Vilčková, Hofmajsterová, Kristína Kaľavská a Marta Kandríková. Po
skončení základnej školy sa stávali členmi
Socialistického zväzu mládeže.

* * *
V školskom roku
1978/1979
v Kojšove zostali
dve dislokované
triedy 3. a 4.
ročníka
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Užitočná bola družobná spolupráca našej školy
so ZŠ Vrakúň (okres Dunajská Streda), odkiaľ tamojší žiaci prichádzali do Veľkého Folkmara na
lyžiarsky výcvik, a tunajší žiaci absolvovali plavecký kurz na neďalekom kúpalisku v Gabčíkove.

V roku 2010 škola získala právnu subjektivitu
a miestna materská škola bola pričlenená k základnej škole. Materiálno-technická základňa sa doplňuje a modernizuje podľa finančných možností.
Riaditelia a zástupcovia Základnej školy
vo Veľkom Folkmare
1960 – 1963 Mária Prokopová
riad. šk.
Imrich Kandrik
zást. r. šk.
1963 – 1970 Ján Kyseľ
riad. šk.
Jozef Uličný st.
zást. r. šk.
1970 – 1973 Jozef Uličný st.
riad. šk.
Gustáv Lauf
zást. r. šk.
1973 – 1978 Imrich Kandrik st. riad. šk.
1978 – 1991 Štefan Kuruc
riad. šk.
František Kaľavský
a Mária Džodlová
zást. r. šk.
1991 – 1997 Alica Hritzová
riad. šk.
Ján Brutovský
zást. r. šk.
1997 – 1999 Ján Brutovský
riad. šk.
Štefan Kuruc
zást. r. šk.
1999 – 2008 Ján Brutovský
riad. šk.
Mária Džodlová
zást. r. šk.
2008 – doteraz PaedDr. D. Leško
riad. šk.
Mgr. Š. Slatkovský zást. r. šk.
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Spoločné foto žiakov
s pedagogickým
zborom

Karneval

Atletické preteky

Lyžiarsky výcvik

Hviezdoslavov
Kubín

175

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

ROZVOJ ŠKOLSTVA PO ROKU 1948

Korčuľovanie 

Školský výlet 
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Štvorylka 

Medovníčky 
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PAEDDR. DALIBOR
LEŠKO

Rozlúčka
deviatakov
s pedagogickým
zborom

Stretnutie
absolventov ZDŠ
Veľký Folkmar po
40-tich rokoch
s triednym učiteľom
Mgr. Štefanom
Kurucom (zadný
rad uprostred) 2014
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Materská škola
JOZEF SULÁČEK A KOLEKTÍV
Imricha Rusnáka, Jána Ľudrovského, zámočníkov –
Juraja Petríka, Jána Petkáča, dláždičov – Imricha
Mráza, Vladimíra Gregu, Jozefa Chovana a všetkých
dôchodcov na čele s Jánom Mrázom (Starohorichtara) a Jánom Gregom (od Strinky). Treba uviesť,
že počas výstavby MŠ boli „poslanecké soboty“, t. j.
poslanec mal na stavbe dozor, zabezpečoval potrebné náležitosti a potom informoval starostu obce.
Brigádnické aktivity občanov a spoločenských organizácií vyhodnocovali pracovníčky MKS prostredníctvom skriniek názornej agitácie a propagácie pri
kultúrnom dome a pravidelnými pondelňajšími rozhlasovými reláciami.
Materská škola je v súčasnosti jednotriedna,
výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky, počet detí klesol pod štyridsať.
Budovu obklopuje detské ihrisko. Školská jedáleň je moderne vybavená, stravujú sa v nej žiaci,
učitelia a zabezpečená je aj donáška obedov pre
dôchodcov.
Od roku 2010 sa v Senior klube (momentálne
v bývalom fitnescentre) jeden- až trikrát týždenne
schádza „Stonožka klub“, kde sa stretávajú matky
s deťmi do 3 rokov, počas prázdnin i staršie deti,
s cieľom zlepšiť motoriku a rozvoj schopností i pohyb detí. Hravou formou učia deti spievať, tancovať
a organizujú rôzne formy zábavy podobne ako v materskej škole. Matky si navzájom odovzdávajú svoje
skúsenosti pri výchove detí. V roku 2014 obecný
úrad zrealizoval stavebnú úpravu, a to zateplenie
miestnosti a výmenu podlahy. Vybavená je kobercom, hračkami a nábytkom. Zakladateľkou a vedúcou klubu je Ing. Eva Berešová.

V rámci akcie „Z“
sa v rokoch
1982 – 1986
vybudoval areál
materskej školy,
hospodársky
pavilón
a školská jedáleň




* * *

Slávnostné
odovzdanie MŠ
do prevádzky
dňa 7. novembra
1986



Už od roku 1946 sa v našej obci uvažovalo o zriadení materskej školy (MŠ), počet detí vo veku päť až
šesť rokov sa odhadoval na päťdesiat. Zriadená bola
v roku 1953 v dome Juraja Gregu (Mangarika)
a neskôr v dome Jakuba Petríka (u Farbara). Pri zriaďovaní vypomohli členky vtedajšieho Výboru žien
pri MNV. Neskôr sa MŠ presťahovala do budovy
bývalej rímsko-katolíckej školy, potom, v rokoch
1960 – 1986, bola v bývalej evanjelickej škole.
Postupne sa vytvorili dve triedy. Prvou riaditeľkou
bola Alžbeta Gaiswinklerová, po nej Anna Petrušková, potom Otília Kočíková. V súčasnosti je zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ Adriana Maťašovská.
Školu navštevovalo priemerne 40 detí. V byte
správcu školy bola v týchto rokoch zriadená školská
jedáleň, ktorá umožňovala celodenný pobyt detí
v škôlke. V jedálni sa do roku 1986 varili obedy aj pre
žiakov našej obce a z Kojšova i učiteľov základnej školy.
V rámci akcie „Z“ sa v rokoch 1982 – 1986 vybudoval areál materskej školy, hospodársky pavilón
a školská jedáleň. Projektoval ho Ing. arch. Tibor
Baláž z Košíc. Pre svoju obsiahlosť nemá obdobu
a je prejavom aktívnej pracovnej účasti občanov
a spoločenských organizácií. Na realizácii stavebných prác občania odpracovali bez nároku na mzdu
takmer 40 000 brigádnických hodín. Hodnota diela
prevyšovala šesť miliónov korún. Stavba bola odovzdaná do prevádzky dňa 7. novembra 1986, kde vo
svojom vystúpení podpredsedníčka Okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi Magdaléna
Rerková kladne hodnotila prácu predsedu MNV Jozefa Gregu, členov stavebnej komisie a poslancov.
Ďalej sa vo svojom príhovore pochvalne vyjadrila
o práci murárskych majstrov – Juraja Bodnára,
Pavla Fabriciho, Jána Gregu, Imricha Kollára,
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... ukážky našich skladačiek

Zimné radovánky



Mikuláš,
čo pre nás máš?


Zamestnankyne
školskej jedálne:
zľava Marcela
Jalčová, Ing. Mária
Kollárová - vedúca,
Janka Petkáčová
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Zemiakové hody
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Súčasný kolektív
materskej školy: zľava
Adriana Maťašovská zástupkyňa riaditeľa,
Štefánia Michaliková,
Adriana Seligová

ADRIANA
MAŤAŠOVSKÁ

Karneval
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