
 

                                Základná škola Šurany, Bernolákova ul.35 
  

  

ZŠ v Šuranoch na Bernolákovej ul. v Šuranoch vznikla postupnou 

transformáciou na základe mnohých školských zákonov a nariadení z bývalej ľudovej, 

štátnej meštianskej školy a jedenásťročnej strednej školy. 

Podľa zákona o jednotnej škole z r. 1948  vznikli dve školy: národná škola/ I. 

stupeň/  

a stredná škola /II.stupeň/. V tejto súvislosti sa Štátna meštianska škola v Šuranoch 

premenovala na Strednú školu v Šuranoch. Stredná škola /škola II.stupňa/ bola 4 ročná 

/pre deti od 11 do 15 rokov/. 

Zákonom z 24. apríla 1953 o školskej sústave a vzdelávaní vznikajú zmeny 

v organizácii školstva. Základné všeobecné vzdelanie /povinné a bezplatné/, 

poskytovala 8-ročná stredná škola alebo prvých 8 ročníkov 11-ročnej strednej školy. 

Touto zmenou vzniká v Šuranoch  JSŠ – umiestnená v budove bývalej meštianskej 

školy /naša/ a OSŠ/neskoršia ZŠ na ulici SNP/- umiestnená v budove bývalej národnej 

školy a bývalej židovskej  ľudovej školy. 

Jedenásťročná škola – rôzne vekové zloženie /6-18 rokov/, preto bola 

organizácia práce náročná, uplatňovala sa dvojzmennosť. Riaditeľom školy V. 

Nemček, zást. A. Šúchal. 

15. dec. 1960 bol schválený zákon o sústave výchovy a vzdelania, podľa 

ktorého sa uzákoňuje povinná 9- ročná školská dochádzka. Podľa neho vznikli dva 

typy škôl : ZDŠ / z bývalých OSŠ/ a SVŠ / z bývalých JSŠ/. ZDŠ II /Bernolákova/ 

a SVŠ zostali do šk.r.1962/63 pod spoločným riaditeľstvom. V šk.r.1960/61 

je riaditeľom naďalej V. Nemček. V šk.r.1961/62 bol preložený na PI v Nitre. Od 

novembra 1961 bol za riaditeľa ustanovený Albert Šúchal, v dec.1962 za zást. D. Černák. 

Spočiatku boli umiestnené v budove bývalej meštianskej školy. Táto priestorovo vôbec 

nezodpovedala počtu žiakov, a preto bola v auguste 1961 začatá výstavba novej školy na 

Bernolákovej ulici. 

1.sept.1960 sa žiakom začali poskytovať učebnice a školské potreby bezplatne. Na škole 

začína pracovať výchovný poradca. 

V šk.r.1962/63 starú školskú budovu obsadila ekonomická škola. K dispozícii nám 

nechala len jednu triedu, telocvičňu a zborovňu. Novú budovu sme nemohli obsadiť, lebo 

kolaudačná komisia zistila nedostatky. Napriek tomu neodpadla ani jedna hodina. Žiaci 

nižších tried chodili na brigády, žiaci vyšších tried pomáhali pri čistení pavilónov. 

10.septembra 1962 sme prvýkrát vstúpili do nových školských budov/ZDŠ, SVŠ /. 

V zmysle výmeru ONV –odboru školstva v N. Zámkoch č.57/1963 z 3.7.1963 bola naša 

škola oddelená od SVŠ. Od tohto dňa majú obe školy samostatné riaditeľstvo. Na ZDŠ 

II .sa stáva riaditeľom A.     Šúchal, na SVŠ A. Mikušťák. /SVŠ je umiestnená v A bloku, 

pod jej správu patrí aj telocvičňa/. Obsadili sme B blok a patrí nám aj správa škol. družiny 

a škol. jedálne. V A bloku sme vyučovali v 3 triedach pre nedostatok miesta v našom 

bloku. Riaditeľom školy A. Šúchal, zást.riad. O. Veselková. 



Budovy školy i školskej družiny neboli spočiatku úplne skolaudované. Vyučovalo 

sa bez elektrického osvetlenia a v nevykúrených triedach. Ročníky 1.-4. mali striedavé 

vyučovanie. Počas roka sa na škole zriadila špeciálna učebňa, ktorá slúžila na vyučovanie 

prírodovedných predmetov. Vybudovala sa aj dielňa a kuchynka. 

Hneď v júni 1965 sme poskytli prístrešie 140 obyvateľom zatopenej Zlatnej na 

Ostrove. Z večera do rána boli vyprázdnené triedy a upravené na ubytovanie. Zväčša 

prišli starí ľudia a matky s deťmi. V ŠJ sa im hneď poskytlo teplé jedlo a tam sa aj celú 

dobu stravovali. Koncom júla a začiatkom augusta postupne odchádzali do svojich 

domovov. 

V šk.r.1965/66 mala škola 22 tried, z toho jednu na Fučíkovej ul./Argentína/, kde 

sa striedali prvý a druhý postupný ročník, a jednu triedu na Novom Svete, kde boli 3 

ročníky. V B bloku bolo 19 tried - učební len 9, jedna špeciálna učebňa, klubovňa 

a dielňa. V klubovni sa striedali prvé triedy. Pri škole je ŠD a ŠJ. Ešte stále trvá 

odpoludňajšie vyučovanie – veľmi sťažuje prácu školy. 

Ďalšie dva školské roky (1966/67 a 1967/68 ) bola ešte úplná zmennosť, stále 

sa vyučovalo aj v elokovanej triede na Novom Svete a na Fučíkovej ul. V tomto 

období sa budovali ihriská, náraďovňa, zabezpeč. vybavenie dielne. 

V šk.r.1968/69 nám po dobudovaní ZDŠ I./Sídl./ začiatkom zimy pribudli dve 

staré zanedbané budovy. Ak sme chceli odstrániť dvojzmennosť, bolo potrebné robiť 

rekonštrukciu. V tomto šk.r. mala škola 23 tried, z toho jednu na N. Svete/roč.1.-

3./.Pretože bola umiestnená v 4 budovách a mala aj ŠD,  ŠJ pre ZDŠ, SVŠ a SEŠ, bol 

ustanovený ďalší zástupca - Ján Gerža/uč.1.-4.roč., ktorý učil v Úľanoch nad Žitavou  

2 roky. 

SEŠ požiadala o 4 učebne na Malej ul., kde bola 1 trieda OŠ a 4 naše učebne 

/súhlas ONV/. Znova problémy s umiestnením tried - prerobené triedy z družiny 

a dielne, a tak zabezpečené dopoludňajšie vyučovanie. 

V šk.r.1971/72 nám patrili dve budovy: na Bernolákovej ul. a na Nám. hrdinov/1.-

5.roč./. 

V r.1973 mala škola 20 tried. Roč.2.-5. sa vyučovali v budove na Nám. hrdinov, 

roč. 5.-9. sa vyučovali v B bloku na Bernolákovej ul., dve prvé triedy boli v budove 

pionierskej klubovne. Učebne na Malej ul. musela škola odstúpiť SEŠ. ŠD bola 

umiestnená v spoločnej budove so ŠJ a kuchyňou. 

1978/79 – zmeny vo vedení: riad. O. Veselková, zást. O. Bartovič. Vo funcii 

zostávajú aj po prvých  tajných demokrat. voľbách - až do šk.r.1991/92. Vtedy sa stáva 

riad. J. Jurica a zást. M.Ďurčeková. 

Od šk.r.1992/93 sme pracovali na 3 pracoviskách. 5 učební v budove ZŠ na 

Námestí hrdinov obsadila CZŠ, preto sa niektoré triedy roč.1.-4. museli premiestniť 

do ZŠ na Bernolákovej ul./II.A, III.A/- v dvoch triedach ŠD, 1 trieda bola otvorená 

v N. Hrádku. V ďalšom šk.r. v N. Hrádku boli 2 triedy a na Matunákovej ul. 

v Šuranoch 3 triedy/ v ďalšom šk.r. boli na Matunákovej ul. už len 2 triedy - do šk.r. 

2000/2001/. Školská dielňa sa v tomto období presťahovala na ZŠ na Bernolákovej ul. 

11.6.1998 nám bola za účasti vtedajšej ministerky školstva SR Evy Slavkovskej 

slávnostne odovzdaná nová telocvičňa, ktorá zabezpečuje rozvoj pohybových 

zručností našich žiakov. 

Od 1.4.2002 sme sa stali právnym subjektom. 



V šk.r. 2004/2005 sa novým riaditeľom ZŠ stáva na základe výberového 

konania Mgr. Miroslav Zajíček. V  šk.r.2005/2006 máme 14 tried /1 trieda na 

elokovanom pracovisku v N. Hrádku / a dve oddelenia ŠKD – počet žiakov 306. 

  

Od r.1949 sa rozvíja družba s českou školou v Telči. 

V šk.r.1958/59 sa začal rozvíjať na škole chov včiel – rodinu včiel daroval a odborne 

ošetril Jozef Fábry. 

Jún 1961 – žiak Igor Steiner bol vyslaný na stretnutie s prezidentom republiky 

do Rajeckej doliny. 

Učiteľ Uváček natočil rad filmových záberov zo života mesta, školy a žiakov. 

Prospešné bolo pravidelné týždenné premietanie filmov/uč. Križalkovič/. 

Najobľúbenejším športom na škole bola hádzaná - žiaci boli úspešní v okr. i krajskej 

súťaži /chlapci i dievčatá/, stolný tenis, prvenstvá v ľahkej atletike – trojboj, vrh 

guľou, beh. 

Leto 1962 – Vyhne – ZRPŠ zakúpilo vozeň a patronátny závod 

CUKROVAR  ho upravil na chatu,   odvtedy táborenie – vybudované turistické 

stredisko /patrí nám dodnes/. 

1977/78 – pod vedením pani učiteľky Rakovej sme začali vydávať časopis 

Raketa. 

24.6.1997 – slávnostné otvorenie triedy s protidrogovou tematikou z príležitosti 

Svetového dňa boja proti drogám. Navrhla a realizovala za pomoci vedenia školy 

a sponzorov pani učiteľka Grausová. 

2002/2003 – zapojili sme sa do projektu Škola podporujúca zdravie. 

2003/2004 – v rámci projektu Infovek bola zriadená počítačová trieda. 

Niekoľko rokov úspešne pracovalo pri škole ŠŠS pod vedením Ing. Malíka, neskôr 

i Mgr. Révaya. 

2004/2005 – Projekt Robolab. 

  

Škola sa môže pochváliť dobrými vých. - vzdeláv. výsledkami, ale aj úspechmi 

v rôznych olympiádach, súťažiach, zberoch či organizovaných  podujatiach. 

Pripravujeme akadémie pre rodičov, zabezpečujeme LVVK, Šk v P, plavecký výcvik, 

vedieme krúžky. 

Vedľa školy je vybudované volejbalové ihrisko, vedľa družiny náraďovňa. Priestory 

okolo sú zatrávnené, vysadené stromami a kríkmi, kvetmi. 
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