originÆlXP.qxd

2.5.2006

5:57

Page 79

kola v Zlatníkoch...
...do roku 1918 (Helena Greïová)
Deti zo Zlatník navtevovali malohostiansku
kolu, ktorá bola zriadená pri miestnej fare.
Prekákou riadneho vyuèovania bola predovetkým vzdialenos a samozrejme aj práce na
poli, ktoré viacerí gazdovia uprednostòovali
pred vzdelaním svojich detí. Prvá zmienka o zlatníckom uèite¾ovi sa nachádza v urbári z roku
1766. Spomína sa tu Adam Krko, ktorý bol
oslobodený na dva roky od platenia daní z osminovej usadlosti kvôli uèite¾skej èinnosti (ako
uèite¾). Tak sa dozvedáme meno prvého zlatníckeho uèite¾a. Uèite¾ bol gazdom (sedliakom)
a pravdepodobne vyuèoval priamo vo svojom
dome.1 Za kolu v Zlatníkoch zodpovedala cirkev. V kanonickej vizitácii z roku 1780 sa meno
zlatníckeho uèite¾a nevyskytuje, zato sa tu podrobne opisuje, aké roèné poplatky dostával zo
toly. Boli rovnaké, aké mal uèite¾ v Malých
Hostiach. Celková suma jeho príjmov 26,10 zl.
vak bola o tri zlatky vyia jako príjmy uèite¾a
z Ve¾kých Hostí. Poddaní zo Zlatník platili uèite¾ovi za zvonenia na pohrebe a rovnakú sumu
aj za spev na pohrebe 1,17 zl., za písanie pre
sedliakov 98 den., za hranie na organe 2,40 zl.,
od sedliakov dostával ete 29 bm obilia a od eliarov po 6 den. Z peèenia hostií mal po jednom
denári, èo predstavovalo roène sumu 60 den.2 V
19. storoèí sa pomery na cirkevnej kole príli
nezmenili. V roku 1848 vykázali Zlatníky iba
es kolopovinných detí, ale ich poèet sa po
zruení poddanstva neustále zvyoval. V roku
1854 bolo 43 a v roku 1855 a 68 kolákov.3
Klasifikaèný výkaz iakov zlatníckej koly za
kolský rok 1858/1859, vypracovaný uèite¾om
Jánom Buèekom a potvrdený obecnou peèaou
s podpismi richtára Blaeja Sedláka a obecného
kolského dozorcu Jána Nika, predkladal kôldozornému úradu v Topo¾èanoch malohostiansky farár. Vyuèovanie absolvovali iaci od iestich do deviatich resp. desiatich rokov v troch
triedach. Cvièeni v umeni a mravoch zahàòalo
v prvej triede vyuèovanie katechizmu, bibliky,

slabikovania a známku z mravov, v druhej
triede pribudla èítanka, v tretej triede písanie a
poètovanie a odbudlo slabikovanie. V tomto
kolskom roku navtevovalo zlatnícku kolu 77
iakov, z toho 38 chlapcov a 39 dievèat. Do
prvej triedy chodilo 7 chlapcov, (iba traja z nich
chodili pravidelne pilne Jozef Chocina, Jano
Niko a Jozef Valter, dvaja Jozef DuckýMaringa a Jozef Duckýevela do koly vôbec nechodili) a 16 dievèat (tri chodili pilne a dve
vôbec do koly nechodili). Druhú triedu zlatníckej koly navtevovalo 12 chlapcov a 7 dievèat (iba dve chodili pravidelne Anna Gottajnová a Beta Niková). Vetci druháci kolu navtevovali, ale mali vymekaných ve¾a dní (napríklad Mio Kuban a 120 dní a Jano Kováè 90
dní). Do tretej triedy chodilo 19 chlapcov (6 pravidelne, ale napríklad Mio Niko len zritka
chodil) a 16 dievèat (a devä navtevovalo
kolu pravidelne, dve nechodili do koly vôbec).
V kolskom roku 1859/1860 malo zlatnícku kolu navtevova 81 detí vo veku 6 a 10 rokov
(35 chlapcov, 36 dievèat a 10 prváèikov, z nich
7 chlapcov a tri dievèatá). kolu opustili tyria
12 roèní iaci (Jozef Ducký, Adam a Mio Niko
a Anna Kováèová).4 O existencii zlatníckej koly v roku 1862 sa dozvedáme z nelichotivého
hlásenia Miestodrite¾skej rady v Budíne, pod¾a ktorého boli kolské záleitosti v Zlatníkoch
ve¾mi zanedbané. V zlom stave sa nachádzala
kolská budova a aj kolská dochádzka.5
Po Rakúsko-maïarskom vyrovnaní v roku
1867 sa zvýil národnostný útlak a hlavným pilierom maïarizácie sa stalo kolstvo. V èase
sèítania obyvate¾ov a hospodárskych zvierat
v roku 1869 il v dome èíslo 77 uèite¾ Ján Buèek
(Bucsegh), ktorý pôsobil v Zlatníkoch od roku
1854. Narodil sa v roku 1808 v Kostolnej Vsi.
Jeho manelka Anna, ktorá nevedela èíta ani
písa, pochádzala z Dolných Drkoviec (mali
spolu dve deti, dcéru Máriu a syna Jána). Dom
mal dve miestnosti, kuchyòu, komoru a sklad a
pravdepodobne sa tu aj vyuèovalo, hoci o dome
sa píe, e slúil iba na bývanie. Vzdelanostnú
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Z výkazu zlatníckej koly v kolskom roku 1858/59

úroveò obyvate¾ov obce výsledky sèítania zaznamenali takto: z 554 obyvate¾ov vedelo èíta
a 211 a èíta aj písa iba 22 ¾udí (prevane
muov).6 V roku 1880 vedelo èíta a písa 218
zlatníckych obyvate¾ov.7
Budova koly bola v roku 1894 v alostnom
stave a výsmene ju prirovnávali k stodole.
Stála na obecnom pozemku zvanom Harvanec
a náklady na jej stavbu boli minimálne. Postavili ju z nepálenej hliny a pokryli slamenou strechou. Pozostávala z jednej triedy a uèite¾ského
bytu. Na juhovýchodnej strane bola pristavaná
obecná miestnos. K kolským pozemkom sa
poèítala aj ro¾a a ovocná a zeleninová záhrada
pod oknami triedy. Vyuèovacia trieda bola
vybavená iba základnými potrebami. Uèitelia,
ktorí doteraz v zlatníckej kole pôsobili, sa èasto menili a neboli dostatoène kvalifikovaní pre
uèite¾skú prácu. V roku 1895 bolo uèite¾ské
miesto prázdne. Príèinou mohla by aj roèná
odmena uèite¾a, ktorá v roku 1886 predstavovala sumu 300 frt, èo bolo na získanie kvalifikovaného ve¾mi málo. V roku 1895 vyplácali uèite¾a sumou 348 frt a 18 kr. Z 90 kolopovinných
detí v roku 1895 prelo do ïalieho roèníka 70
a 25 triedu opakovalo. Vyuèovacím jazykom
bola slovenèina a maïarèina (v kole na Kulháni slovenèina a nemèina). K zmene malo
dôjs po tom, èo obec v roku 1895 prijala vlastné rozhodnutie postavi novú budovu koly
s nákladmi 3 200 frt a s prispením tovarníckeho
panstva sumou 1 900 frt. Panstvo podmienilo
príspevok na òu tým, e to bude kola tátna.
Cirkev na stavbu koly prostriedky nemala.
Nová kola mala ma peknú priestrannú uèebòu, uèite¾ský byt s dvomi miestnosami s drevenou dlákou, jednou kuchyòou, jednou komorou a jednou mata¾ou. Stavba mala ma základy z kameòa, murované steny s pálenej tehly a
strechu pokrytú ind¾om. Takáto kola mala by
dôstojným pôsobiskom aj pre kvalifikovaných
uèite¾ov. Bohuia¾ postavi modernú kolu sa
obci do roku 1918 nepodarilo.8
idia z okolitých obcí chodili do idovskej
koly v Praiciach, ktorá existovala pri miestnej
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synagoge. V roku 1859 ju navtevovali idovské deti zo Zlatník (jeden chlapec a jedno dievèa), Nemeèiek, Podhradia, Závady, Veluoviec,
Tvrdomestíc a Praíc.9

Zoznam uèite¾ov
1766
Adam Krko
18541869 Ján Buèek (na Kulháni Ján Weber)
po roku 1887 Jozef (Henrich?)
Slamakaj (na Kulháni Anton
Seèáni)
1888
Andrej Gonda, potom Alojz Kuzma
1889
nebol uèite¾ uvedený (na Kulháni
Tomá Lörinc)
(1891
Jakub Weiner ?)
1890
Jozef Prokop
18941899 Jozef Prokop
18991926 Urban Mál

Poznámky
1
2
3
4
5

6

7

8

9

AN. Fond Panstvo Tovarníky. J EL I/102, Urbár z roku
1766.
SNA. Filmotéka II. B - 1497.
Schematizmus cleri dioecesi Strigoniensis.Ostrihom 1854,
s. 82., 1855 s. 84.
AN-PTO. Fond kôldozorný úrad v Topo¾èanoch. Spisy
è. 126/1859.
AN. Fond N I. pod. adm. 1862 I. Zlatníky sa uvádzajú
medzi 22 obcami so zlým stavom kolských záleitosti.
Municipálny výbor Nitrianskej upy pripomínal pri hodnotení kolstva v spomínaných obciach klás dôraz na
kolskú dochádzku a stav budov. Za informáciu vïaèím
Mgr. arlote Drahoovej.
AN. Sèítanie obyvate¾stva a domácich zvierat v roku
1869, Okres abokreky nad Nitrou, Zlatníky, Zápisný hárok
domu èíslo 77 a 88. AN-PTO. Fond kôldozorný úrad
v Topo¾èanoch. Spisy è. 93/1854.
A magyar kor. népszámlás II. èas, Budape 1882, Okres
abokreky, por. è. 39 Zlatníky Zapisovate¾om obecného
zastupite¾stva v roku 1888 bol uèite¾ Alojz Kuzma . V roku
1891 sa spomína uèite¾ Jakub Weiner. AN-PTO. Fond
OS-T, Pk spisy, 1888., VIII 178/1872.
Komlóssy, F.: Az Esztergom föegyházmegyei római katholikus iskolák története, Ostrihom 1896, s. 266.
AN-PTO. Pk Zlatník, pk vl. è. 313, 315, 316. Na obecnom
pozemku stála aj kováèsta dielòa i dielòa rómskeho
kováèa, príbytok obecného pastiera a sýpka.
Základná kola v Zlatníkoch, kolska kroníka.
AN-PTO. Fond kôldozorný úrad v Topo¾èanoch. Spis
è. 118/1859. Súkromnej kole na Kulháni sa v príslunej
kapitole monografie venuje Vladimír Leme.

...po roku 1918 (PhDr. O¾ga Kvasnicová)
Rímskokatolícku kolu v Zlatníkoch po roku
1918 viedol naïalej Urban Mál, ktorý tu pôsobil a do roku 1926. iakov v kole kadým
rokom pribúdalo. Keï v roku 1926 dosiahol ich
poèet 119, bolo zavedené striedavé vyuèovanie,
nako¾ko v kole nebolo miesto na zriadenie
druhej uèebne. Problém s preplnenosou triedy
bol vak len v zimných mesiacoch. Na jeseò a
s príchodom jari sa kola vyprázdnila, pretoe
väèina iakov zostávala doma pomáha rodièom pri po¾nohospodárskych prácach. Uèitelia
si èasto saovali na nedostatoèné repektovanie zákona o povinnej kolskej dochádzke,
ktoré sa na Slovensku ve¾mi pomaly vívalo.
V roku 1927 bola zriadená aj druhá postupná
trieda a iaci boli rozdelení do 5 oddelení. V èase od 2. decembra 1927 do 1. októbra 1928 sa
vôbec nevyuèovalo, pretoe po Jozefovi Cabalkovi, ktorý odiiel vyuèova do Kolaèna, sa nepodarilo získa okamite náhradu. Stal sa òou
a Jozef Lapka, absolvent gymnázia z Vitìjovíc
pri Prachaticiach v Èechách. 153 iakov bolo
rozdelených do 2 skupín po dvoch oddeleniach
(I. skupina 1.3. roèník a II. skupina 4.6. roèník). Od 1. apríla 1929 sa podarilo získa súhlas
na zriadenie 2. doèasnej triedy a kola sa stala
dvojtriednou. Novozriadené uèite¾ské miesto
obsadila Vilma Zaková.
Ve¾kým problémom v tomto èase bol zdravotný stav iakov. Najrozírenejou chorobou, ktorou trpeli, bol oèný trachóm ako následok nedostatoènej hygieny. Poèet iakov v dvadsiatych
rokoch 20. storoèia stále stúpal a tak vedenie
koly muselo opätovne iada o povolenie zriadi druhú postupnú triedu, od kolského roku
1930/1931 u dokonca aj tretiu triedu. V kolskom roku 1932/1933 bolo do koly zapísaných
a 256 iakov (141 dievèat a 115 chlapcov).
Umiestnenie to¾kých iakov bolo u neodkladne potrebné riei. O stavbe novej budovy sa
zaèalo rokova v roku 1929. Z finanèných dôvodov sa doèasne rozhodli pre prístavbu dvoch
tried k budove Rímskokatolíckej koly, ktorú
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vak cirkev ako zriaïovate¾ka koly nerealizovala. Situáciu rieilo 14. júla 1931 obecné zastupite¾stvo. Poukazovalo sa na to, e Rímskokatolícka kolská stolica v Zlatníkoch dostala
u tretie vládne napomenutie, aby sa postarala
o prístavbu koly a doposia¾ niè neurobila.
V Suchej doline vôbec boli ve¾mi zlé podmienky, pretoe ani jedna obec iovského notariátu nemala v tom èase zodpovedajúcu budovu. Vade boli nezdravé, zle osvetlené a preplnené triedy. Nevhodné podmienky na vyuèovanie a ubytovanie uèite¾ov spôsobili, e fluktuácia uèite¾ov tu bola mimoriadne vysoká a
málokto tu vydral viac ako jeden kolský rok.
Toto neustále striedanie uèite¾ov malo samozrejme, neblahý dopad na vyuèovací proces.1 Èlenovia zastupite¾stva poukazovali na smutné
následky morálnych, kultúrnych a na tú ve¾kú
nevzdelanos, surovos, bezcitlivos terajej
mládee a navrhli, aby sa obec Zlatníky, ako
najväèia a najvzdelanejia obec tejto doliny
postarala o riadnu kolu a byty pre uèite¾ov a to
èím skôr. Rozhodli sa poiada Ministerstvo
kolstva a národnej osvety o zriadenie tvortriednej tátnej ¾udovej koly a okamite h¾adali vhodný pozemok pre stavbu. Návrh bol
s nadením schválený.2 Obec sa obrátila na
viacero firiem, architektov a stavite¾ov a z ponúknutých projektov vybrala a vypracovaním
plánov a rozpoètov poverila Oskara Singera 
architekta a stavite¾a z Nitry. Výstavba koly
mala stá 600 000 Kè. Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupite¾stva 13. apríla 1933
boli schválené plány, ktoré vyhotovil Ing. Singer. Pod¾a nich mala by kola tvortriedna, ale
kolský inpektorát v Bánovciach nad Bebravou vzh¾adom na poèet iakov poadoval pätriednu kolu. Keïe obec u mala plány schválené a architekt si uplatòoval ve¾ké odkodné
v prípade pozmenenia plánov, rozhodli sa, e
ako 5. vyuèovaciu miestnos zrenovujú existujúcu triedu v starej budove. Na adaptaèné práce
bolo vypísané výberové konanie, v rámci
ktorého boli oslovení vetci okolití murári,
tesári a stolári. Napokon 15. júna 1933 poverilo

obecné zastupite¾stvo adaptáciou  murárskymi
prácami Jána Bucku, murára z Libichavy a
stolárske práce zadalo Imrichovi Darmovi (pre
zaujímavos: za 1 lavicu pre 2 iakov s kalamárom a pohyblivým sedadlom z mäkkého dreva iadal 190 Kè, 1 stôl 100 Kè, stolièka 40 Kè,
tabule 430 Kè).
V kolskom roku 1933/1934 bola na základe
rozhodnutia MaNO pre nevyhovujúce pomery
a nedostatoèné umiestnenie tried zruená rímskokatolícka ¾udová kola a zriadená tvortriedna tátna ¾udová kola. Správou tejto koly bol
poverený Anton Mokrý, ktorý vyuèoval v 1.
triede, v 2. triede uèila Elena Pomffyová, Vojtech König uèil 3. triedu a 4. triedu Pavla Lányiová.
23. júla 1933 sa obecné zastupite¾stvo na základe prípisu kolského inpektorátu v Bánovciach nad Bebravou uznieslo, e od 1. septembra 1933 zriadi tri provizórne vyuèovacie triedy,
ktoré budú uspôsobené tak, e po vystavaní novej koly sa z nich stane byt pre uèite¾ov. Od
1. septembra 1934 bola pre nezakolené deti zriadená aj 5. postupná trieda.
Od septembra 1934 bol správou koly poverený Ján paèek, ktorý tu zotrval do roku 1938
aj s manelkou Emíliou paèkovou a uèite¾kou
Elenou Pomffyovou. Stavba koly sa vak neustále odïa¾ovala, nako¾ko obec nedokázala zabezpeèi potrebné financie.
V roku 1934 bolo zaloené Rodièovské zdruenie. Jeho predsedom bol tefan DúckyZálem, pokladník: tefan Chocina a jednate¾ Jozef
tevula. Èlenmi zdruenia boli Jozef Melu,
Vincent Valter, Vincencia Blinová a Anna DúckaÏuríèková. Pri príleitosti zaloenia rodièovského zdruenia usporiadala kola akadémiu, ktorou sa snaila získa pochopenie a záujem aj u tých tvrdích a na kolu s odporom
pozerajúcich rodièov.3
V apríli 1936 sa rozhodlo OZ poiada o zriadenie újazdnej metianskej koly. Pre jej potreby sa mali vyèleni po vystavení novej kolskej
budovy miestnosti dovtedajej tátnej ¾udovej
koly.4 K zriadeniu metianky vak nedolo.
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Na zmiernenie následkov ve¾kej chudoby,
v ktorej ilo mnoho iakov, koly sa konali v období hospodárskej krízy, ktorá postihla Èeskoslovenskú republiku v tridsiatych rokoch 20.
storoèia, tzv. oacovacie a stravovacie akcie, v rámci ktorých na základe odporúèania koly dostávali tí najchudobnejí zimné oatenie a potraviny  v roku 1934 to bolo napríklad 25 iakov
koly. Poèet iakov ete stále stúpal  v roku
1935/1936 bolo zapísaných 265 iakov a správa
koly musela opätovne poiada o ponechanie
5. postupnej doèasnej triedy. Pri predstave, e
v jednej triede sedelo v tomto období aj viac
ako 50 iakov rôznych postupných roèníkov,
treba vzda úctu vtedajím uèite¾om.
V roku 1936 sa okresný lekár Dr. Ondrejièka
rozhodol ráznejie zakroèi proti trachómu,
ktorým èas iakov neustále trpela. 14 najviac
postihnutých detí poslal lieèisa na oènú kliniku
do Bratislavy, kde strávili viac ako dva mesiace.
Na jar 1937 bolo na lieèenie poslaných ïalích
8 iakov.
kolský rok 1937/38 zaèal rekordným striedaním sa uèite¾ov, ktorí sa menili takmer kadý
mesiac a situácia sa nezmenila ani v nasledujúcom období. Politická situácia spôsobila, e
kolu opustili èeskí uèitelia. Odiiel aj správca
Ján paèek a len krátko tu pôsobiaci Miloslav
Matouek. A príchodom Jána Vìcheta, ktorý
na kolu nastúpil 1. januára 1939, sa situácia
trochu upokojila.
Poèas celého medzivojnového obdobia bola
kola jediným centrom kultúrneho ivota obce.
Tu sa odohrávali kultúrne podujatie, èi u z vlastnej produkcie, alebo divadelné predstavenia,
ktoré tu odohrali ochotníci zo susedných obcí.
Uèitelia kadoroène pripravovali kultúrne programy k tátnym sviatkom a významným výroèiam, ktoré sa opakovali so eleznou pravidelnosou. 28. októbra to bol vznik Èeskoslovenska, v marci oslavy narodenín prezidenta Masaryka a Slávnosti vyhlásenia mieru v spolupráci so spolkom Èeskoslovenského èerveného
kría, v máji výroèie smrti Milana R. tefánika
a Deò matiek. K Vianociam sa konávali vianoè-

né besiedky a v èase Vianoc sa pravidelne konali aj divadelné predstavenia reírované uèite¾mi koly. Okrem toho mávali uèitelia nieko¾kokrát do roka odborné prednáky pre rodièov
zamerané hlavne na zvýenie hygieny, boj proti
alkoholizmu, ale odzneli aj prednáky z oblasti
psychológie a histórie. Po vzniku Slovenského
tátu sa skladba oslavovaných sviatkov zmenila.
Miesto 28. októbra sa oslavoval 15. marec, miesto narodenín T.G. Masaryka narodeniny A. Hitlera atï.
Zaèiatok 2. svetovej vojny znamenal pre kolu ïalie komplikácie. Uèitelia  vojaci museli
narukova a na kole vyuèovala najskôr sama
Valéria Vechetová, ktorej prila na pomoc u
v priebehu kolského roka Juliana Nemlahová.
V tomto kolskom roku sa zaèalo vyuèova
pod¾a nových doèasných osnov, vydaných
MaNO v júli 1939. labikáre a èítanky sa pouívali riadne zrevidované. Iné uèebnice sa
nepoívali, nako¾ko nové ete neboli vydané.5
Rozhodnutím MaNO z 15. júla 1941 bola kola od 1. septembra 1941 opä pretvorená na rímskokatolícku ¾udovú kolu s piatimi postupnými roèníkmi v tyroch triedach. Mala vtedy 209
iakov.6
Budova koly sa po dlhých prieahoch zaèala
koneène stava na jeseò roku 1941. Mimoriadne
zasadnutie obecného poradného zboru rozhodlo zada stavbu tefanovi Cidoríkovi a Jánovi
Chudovi z Pravotíc.7 Obec na túto stavbu dostala 600 000 Ks tátnej podpory a 65 000 Ks z pomocného fondu Ministerstva vnútra. Zostávajúci náklad 250 000 Ks si obec poièala od
Slovenskej hypoteènej banky a mala ju spláca
po dobu 20 rokov.8 V júni 1944 u bola kola
postavená, ale obec ete stále nemala vysporiadané pozemky.9
Po skonèení 2. svetovej vojny medzi prvé
zákonné opatrenia patrilo potátnenie kolstva.
Vetky dovtedy existujúce netátne koly prevzal tát a tak sa opä názov koly v Zlatníkoch
zmenil na tátna ¾udová kola v Zlatníkoch.
iakov v tomto období ubudlo, preto bola
v kolskom roku 1945/1946 zruená 4. trieda a
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kola bola naïalej trojtriedkou. V 1. triede sa
vyuèovali iaci 1. a 2. postupného roèníka (35
iakov), v 2. triede 3. a 4. roèník (44 iakov) a
v 3. triede 4.8. roèník (57 iakov).10
V novej budove koly sa k ve¾kej radosti iakov, rodièov a hlavne uèite¾ov zaèalo vyuèova
v roku 1945. kola bola postavená ako tvortriedka, preto po zruení 4. triedy tu bola umiestnená detská opatrovòa. Súèasou koly boli aj
uèite¾ské byty, kolský dvor so studòou a kolská záhrada. Neskôr bola pristavená budova
kolských dielní, ktoré sa pre nedostatok vyuèovacích priestorov zmenili na uèebòu.11
Od 1. septembra 1948 existovali v systéme
základného kolstva dva typy kôl  národné
koly a stredné koly. Stredné koly zriadené
pod¾a kolského zákona è. 95/1948 Zb. boli
strednými kolami iba pod¾a názvu. Ilo o koly
poskytujúce základné vzdelanie v roèníkoch 6
a 9, ktoré nadväzovali na národné koly s roèníkmi 15. Stredná kola v Zlatníkoch bola zriadená Povereníctvom kolstva, vied a umení
v Bratislave 22. decembra 1948 ako neúplná
stredná kola pre obvod obcí Zlatníky, Malé
Hoste, Pochabany a Cimenná. Od 1. septembra
1952 sa kola stala úplnou, nako¾ko u mala
vetky postupné roèníky. Riadite¾om koly bol
Ján Podhorský a vyuèovali na nej Veronika
Nemcová, Margita Ruèinská, Boena Briková,
Albeta Rybanská a Margita Kramárová. Po
ïalej kolskej reforme v roku 1953 vznikla
spojením národnej a strednej koly Osemroèná
stredná kola v Zlatníkoch a po zavedení povinnej deväroènej kolskej dochádzky od roku
1960 bola kola pretvorená na základnú deväroènú kolu.
V roku 1969 sa zaèala výstavba 13-triednej
koly, ktorá stojí na návrí zvanom Dolné Paluové. Slávnostné otvorenie budovy sa uskutoènilo 7. februára 1976. Súèasou koly je aj
kolská jedáleò, materská kola, kolský klub,
kolská kninica. V jej priestoroch bola umiestnená aj obecná kninica.
Nová moderná budova vyvolala obzvlá
v pedagogickom zbore ve¾kú chu po skvalit-

není svojej práce. Ale v èase, keï sa nielen od
uèite¾ov oèakávalo len plnenie uznesení a nariadení straníckych orgánov a celá kolská výchova sa orientovala na sovietsky vzor, nebolo
moné mnohé predstavy a iniciatívu pedagógov
realizova. V kolskom roku 1975/1976 sa
zaèala uplatòova vo vyuèovacom procese nová
koncepcia vzdelávania, pod¾a ktorej sa zaèalo
vyuèova v 1. roèníku.
Od septembra 1976 tvorili obvod koly obce
Zlatníky, Pochabany, Malé Hoste, Cimenná,
Èuklasovce, Horné a Dolné Drkovce. Najväèiu návtevnos zaznamenala kola v roku 1978,
keï sa tu uèilo 314 iakov v 14 triedach.12 Súèasou koly bola kolská druina s dvomi oddeleniami, ktoré viedli vedúca vychovávate¾ka
Margaréta Dúcka a vychovávate¾ka Katarína
Peciarová.
kola v tomto období dosahovala v rámci
okresu i kraja ve¾mi dobré výsledky. Jej iaci sa
pravidelne zúèastòovali rôznych olympiád a
literárnych súaí. Ve¾mi dobre sa umiestòovali
v portových súaiach a pretekoch s brannou
a dopravnou tematikou.
Od roku 1977 mala kola drubu so kolou
v Køtinách v okrese Blansko na Morave. V rámci tejto druby sa kadoroène konali vzájomné
návtevy uèite¾ov i iakov, iaci zo Zlatník sa
zúèastòovali letných pionierskych táborov so
iakmi z Køtín na Morave a v Èechách a naopak, atï. Okrem toho mala kola uzavretú
patronátnu zmluvu so M. Libichava, v rámci
ktorej iaci hlavne pripravovali kultúrne programy pre pracovníkov M a zúèastòovali sa na
brigádach. Súèasou zmluvy bolo uskutoèòovanie polytechnickej výchovy iakov v objektoch M.
Úspene sa rozvíjala aj krúková èinnos. Na
kole pôsobil astronomický krúok, Mladý priate¾ po¾ovníctva, zdravotnícky, krúok ikovných rúk a ïalie. Najaktívnejím krúkom na
kole bol v rokoch 19761992 Krúok mladých
poiarnikov. Kadoroène reprezentoval kolu
v celotátnej súai PLAMEÒ a umiestòoval sa
na popredných miestach. Vedúcou krúku bola
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uèite¾ka Albeta Stýskalová. Od kolského
roku 1978/79 pracoval úspene dramatický krúok, ktorý viedli uèite¾ky Boháèiková a Dúcka.
Nacvièili napríklad hru Smoliarka, ktorú predviedli na konci kolského roka. V roku 1982 sa
krúok predstavil s hrou Dve Marienky v réii
uèiteliek B. Dúckej a A. Juránkovej.
Pionierska organizácia vznikla v zlatníckej
kole v roku 1949. V rámci tejto detskej organizácie, ktorej úlohou bolo pripravi iakov na
vstup do mládeníckej organizácie KSÈ, ktorým bol Èeskoslovenský zväz mládee, neskôr
od roku 1971 Socialistický zväz mládee, sa
pionieri zúèastòovali rôznych brigád, organizovali zbery druhotných surovín, pripravovali
kultúrne programy k sviatoèným podujatiam
v kole a v obci. V rámci pionierskej organizácie sa uskutoèòovala takmer celá mimokolská
èinnos iakov koly, nako¾ko by pionierom
bola v skutoènosti nepísaná povinnos a iaci
boli organizovaní (obzvlá v období po roku
1960) bez výnimky vetci. K zaujímavostiam
v èinnosti pionierskej organizácie patria pionierske s¾uby, ktoré sa v osemdesiatych rokoch
konávali pri pamätníku v Plotine na Morave.
Z tých, ktorí sa v minulosti najviac venovali
práci s pioniermi treba spomenú tefániu Dobiáovú, Nikovú, Máriu Baèovú, Jaroslava
Margoliena, Jána Mlyneka, ¼udovíta imúna.
Pionierska organizácia zanikla v roku 1990, jej
poslednou vedúcou bola Anna Juránková.13
Ve¾ké zmeny prekonala kola po novembri
1989. Realizácie demokratických premien v kolstve sa ujala iniciatíva Uèite¾ské fórum. Zo zlatníckej koly sa stali jeho èlenmi M. Èapla,
J. Súkeník, S. Minárik, M. Ïatelinková, A. Cabúková. K zmene dolo aj vo funkcii riadite¾a
koly, ktorým sa stal Stanislav Minárik. Spôsob kolského ivota bol ovplyvnený viacerými
pozitívnymi zmenami  v kolstve sa prejavila
snaha o menej byrokracie, obeníkov, vypracúvania rôznych tatistík a definitívne skonèilo
politicky ladené a zväèa formálne zostavovanie plánov práce. Od uèite¾ov sa zaèalo oèakáva viac samostatnej a tvorivej práce, èo

samozrejme po rokoch predolých nebolo pre
mnohých jednoduché. Ubudlo strachu, bif¾ovania, pretvárky, mocenského postoja uèite¾a voèi
iakovi, pribudlo optimizmu, ¾udskosti. Po poèiatoènej eufórii nastali vak aj problémy. Dobre myslená kolská politika priniesla napríklad
zhorenie správania sa iakov, v mnohých prípadoch aiu komunikáciu s rodièmi, ktorí si
stále aie h¾adali èas na rieenie problémov
s ich demi. Od roku 1991 bola ako nový orgán
s pomerne ve¾kými kompetenciami zaloená
Rada koly, ktorá pomáha vedeniu koly riei
problémy. Príznaènou èrtou nových uèebných
osnov, pod¾a ktorých sa zaèalo vyuèova od
kolského roku 1991/1992 je zameranie na
výuèbu cudzích jazykov, èo samozrejme nalo
priaznivú odozvu. Nové pomery v ekonomickej
oblasti sa prejavili zníením iakov v kolskom
klube. Viacero rodièov zostalo nezamestnaných,
preto prestali ich deti kolský klub navtevova.
Poèet iakov v kole naïalej klesá. V roku 2002
navtevovalo kolu u len 180 iakov, z èoho
bolo len 6 prvákov.
V roku 2003 dolo k zásadnej zmene v oblasti
zriaïovania kôl. Táto kompetencia prela zo
tátu na obec Zlatníky. 15. marca 2004 nadobudlo úèinnos Veobecné záväzné nariadenie
o kolskom obvode Základnej koly Zlatníky,
pod¾a ktorého je kolským obvodom koly územie obce Zlatníky a je spoloèným kolským
obvodom pre obce Ve¾ké Drkovce (1.9. Z),
Malé Hoste (5.9. Z), Pochabany (5.9. roèník Z) na základe dohôd o spoloènom kolskom obvode uzatvorených medzi Obcou Zlatníky ako zriaïovate¾om.14 Obec, ako nový zriaïovate¾ koly, uskutoènila aj výberové konanie
na funkciu riadite¾a, v ktorom uspel Mgr. Jozef
Súkeník.
Posledná výrazná zmena sa uskutoènila v roku 2005, keï od 1. septembra dolo k zrueniu
Základnej koly 14 v Malých Hostiach a iaci
týchto roèníkov boli zakolení do Základnej
koly v Zlatníkoch.
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Správcovia a riaditelia koly
Jozef Prokop
Urban Mal
Jozef Cabalka
Jozef Lapka
Anton Vanko
Anton Mokrý
Ján paèek
Miloslav Matouek
Ján VechetPodhorský
Jozef Jakubík
Anton Foltán
Stanislav Minárik
Ladislav Kocák
Emília Gottierová
Dana Lenková
Stanislav Minárik
Michal Èapla
Jozef Súkeník

18951899
18991926
19261927
19271931
19311933
19331934
19341938
1938
19381957
19571960
1960 1968
19681969
19691971
19711987
19871990
19901991
19911997
1997

Zástupcovia riadite¾a
Stanislav Minárik
Michal Èapla
Jozef Súkeník
Jozef Zaièek

19641990
19901991
19911997
1997doteraz

Uèitelia
Adamec Jozef
Adamusová Elena
BaláiováPietriková Mári
Bebjaková Frantika
Bereová Elena
Beová O¾ga
Bittmanová Mária
Blinková-Ferenèíková Gizela
Boháèiková Bernardína
Borchová Margita
Brachová Anna
Briková Boena
Bucková Emília
Bucková Hedviga
Burianová Anna

1955
1963
19601966
19721973
1977
19741977
1938
19561960
19681976
1962
19641975
1953
19491950
19551957
1963

Cabalka Jozef
Cabúková Anna
Cigáò Lukáè
Èapla Michal
Èaplová Edita
Èech Svatopluk
Ïaïo Kamil, Mgr.
Ïaïová Helena, Mgr.
DaniováOvsianková Mária
Ïatelinková Miroslava
Dolinský Ján
Drábová Emília
DúckaPiòáková Boena
DúckaSpurná Irena
DúckaUhráková Valéria
Dúcka Lýdia, Mgr.
Ïurmanová Elena
Flórová Eva
Foltán Anton
Foltánová Eva
Fornai Ján
Füleová Mária
Ga¾ová ¼ubomíra
GéciováMosná Emília
Gottierová Jureèková Emília
Guli Dezider
Guliová Mária
Guniová ¼ubica
Hajduek Ján
Haluzová Zdena
HankeováPupáková Eva
Hanová Margita
Harmaniaková
Hladká Daniela
Horváthová
Hostaèná Zdena
Hrapko Slavomír, Ing.
Hulík Pavol
Husárová Eva
Chaternuch Anton
Chovanec Karol
Igaz Michal
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19261927
19762002
19411942
19701997
1970
2005doteraz
19922005
doteraz
19962005
doteraz
1968
19871993
19421943
1973
19601998
19661969
19601961
19952005
doteraz
1969
19761979
19591968
19591968
19401941
19371938
19761988
19641969
19621987
19681970
1969
19711982
19391942
19761977
1977
1967
19421943
1969
1970
1963
1992
1995
1963
1987
19381954
19371938
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Jamrichová Lenka. Mgr.
Januková Eva, Mgr.
Juránková (ved. PO)
Jurkovièová Karolína
Kasalová Emília
Kivírová Anna
Klusková Albeta
KòazeováCvancigerová Dana?
Kocák Frantiek
Kocák Ladislav
Kolenatá Viera
König Vojtech
Kopecká Marta
Korièanská Marta
Koíková Hermína
Kováèová Margita
KozinkováPodobová Elena
Kramárová Margita
Kuèerková Emília
Kysela Ján
Lányiová Pavla
Lapka Jozef
Laurinec Milan

19922005
19822003
1987
19411942
19611963
1939
1938 (do nov.)
19831987
19551963
19691971
1965
19331934
19651995
19461947
19301932
19661968
19641966;
1972
19521956
19641968
1969
19331937
19281930
1982 (MD
Lenkovej)
19761995
1976doteraz
19771979
1939

Lenko Peter
Lenková Dana, Mgr.
Marti Ladislav
Masaryk Vojtech (zastupoval
V. Vechtovú na MD)
Matouek Miloslav
1938 (do nov.)
Michoòková Mária
19321933
Mikát Pavol (PO)
1975
MikeskováKmotorková Adriena19931994
Minárik Stanislav
19642001
Mokrý Anton
19331937
Mal Urban
18991926
Muchová Hedviga
19541957
Mykovská Miloslava
19371938
Nemlahová Juliana
1938
Niníková Edita
1937
Novosáthová Elena
1939
Nyitraiová Emília
19401941
Ondruková Anna
1938
Ondruka Peter
1964

Oravcová Hermína
19301930
OrságováNiková Slávka, Mgr. 19872005
doteraz
Pattová Albeta
19441945
(od 1.4.1944)
Paulovièová Eva
19751976
Pavlovièová Albeta
19501951
Petráová Veronika
19471948
Podlucká Albeta
19431944
Pogaè Timotej
19431944
Pomffyová Elena
19331938
Porubský ¼ubo
19731974
Prokop Jozef
1895 1899
Sádovský Alojz
19561957
Slanina Július
1937
Sliepková Mária
19541956
Smolák tefan
19401941
Strieka Vincent
1957
Struhaèková Duana, Mgr.
20002005
doteraz
Stuchlá Eva
1975
Stýskalová Rybanská Albeta 19732005
Súkeníková O¾ga
19731978
Svitková Helena
1937
Sýkorová Helena
19371938
ellei Emília
19511952
icko Milan
19761987
icková Marcela
19761989
ípoová Mária
19611963
paèek Ján
19341938
paèková Emília
19341938
pániková Marianna
19511952
teffková Augusta
1938
tefková Viera
19691970
Teichmannová Anna
1962
Turek Roman
20042005
doteraz
Turoò Jozef
1961
Urbanová
1975
Uík Ján
19691970
Vácvalová Gabriela
1967
Valachová Emília
19701972
Vanko Anton
19311933
Varenyi Ján
19401941
Vedejová Elena
19681969
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VechetováPodhorská Valéria
Vechet-Podhorský Ján
Ve¾ká ¼udmila
Vitalay Alexander
Vlnková Jolana
Vulgánová
Záboj Jozef st.
Záboj Jozef, Mgr.
Záfer Ján
Záhorská Marta
Záhumenská Albína
Zaièek Jozef, Mgr.
Zaková Vilma
Zemanová Kvetoslava
Zvalo Július
ako Jozef
itòanová Elena

19381958
19381957
1969
1939
(4.9.30.10.)
19531960
1969
1971
19972005
doteraz
19571959
19641965
19301931
19952005
(doteraz)
19291929
1967
1939
1976
19661967

Dkolský klub
Uhlárová (vych. D)
IdunkováDúcka Monika
Burzová Renáta
Ondrejková Daniela
PeciarováVacková Katarína
Dúcka Margaréta
Kozáèková Eva
Orságová Slávka
Uhlárová Alena

1985
19872005

Náboenstvo vyuèovali:
Galus Anton, katechet
Konská Emília, ev. a. v. náboenstvo
Kritofová Emília, katechet
Kroèka Jarolím, náb.
1993
Laurincová Andrea, PV
1989
Petríková Anna, katechet
Skladaný Roman, Mgr., kòaz
20022005
Wagnerová D., Mgr., katachetka 2001

Uèitelia, ktorých pôsobenie na kole
sa nepodarilo zisti:
Adamec Jozef
Bucková Emília
Cáhová Júlia
Darmová Miriam
Domin Ladislav
Ferancová Eva
Gapareková Lenka
Gavenda tefan
Minárová
Miovych tefan
Nemcová Boena
Ruinská Margita
Sádovský Alojz
Skacanyi Jozef
Slamkayiová Pavlína
ebová
pániková Mária
tefkovièová Amália
uba Ondrej
Turèina Ján
Vlèko Boris
Vlnková Jolana

Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
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Z-Z, kolská kronika .
AN-PTO, ZOZ 14.7.1931.
Z-Z, kolská kronika.
AN-PTO, ONU-, zápisnica OZ 2.4.1936.
Z-Z, kolská kronika.
AN-PTO, kolský inpektorát v Bánovciach n/B, spisy
kôl 1941.
AN, PTO, ONU-, zápisnica OZ 27.10.1941.
Tame, zápisnica OZ 4.10.1942.
Tame, zápisnica obecného výboru 13.6.1944.
AN-PTO, kolský inpektorát v Bánovciach n/B, spisy
kôl 1945.
Súkeník, J.: 200 rokov kolstva v Zlatníkoch, príl.publikácia k 25. výroèiu otvorenia koly,
Z Zlatníky 2001 ).
Tame.
Osobné spomienky; kolská kronika.
OcÚ-Z, zápisnica OZ 27.02.2004.
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Plán tátnej ¾udovej koly Zlatníkoch vyhotovený v roku
1941

úplne nevyhovujúca. Po dokonèení novostavby
tátnej ¾udovej koly v roku 1946 bola daná
1 miestnos k dispozícii opatrovni a plánovala
sa stavba vlastnej budovy. V roku 1945 sa tátna
detská opatrovòa premenovala na materskú
kolu.
Prvou riadite¾kou opatrovne bola Mária Temeová. Od 26. septembra 1949 bola za pestúnku prijatá Amália Valterová. Ako výpomocná
uèite¾ka tu v roku 1949 pôsobila ¼udmila Poliaková.
V pädesiatych rokoch sa z detskej opatrovne
stala materská kola.
Od roku 2002 prela materská kola pod
správu obce. Po vykonanom výberovom konaní
v roku 2005 sa riadite¾kou koly stala Alena
Adamková.

Materská kola

Uèite¾ky Materskej koly v Zlatníkoch

Povereníctvo SNR pre kolstvo a osvetu v Bratislave zriadilo od 1. septembra 1945 v Zlatníkoch tátnu detskú opatrovòu. Bola to druhá
detská opatrovòa v okrese Bánovce nad Bebravou. O jej význame pre obec svedèí aj vysoký
poèet detí umiestnených v zariadení. V tomto
období zaèínal v Zlatníkoch postupne klesa
poèet detí. kola, ktorá bola napríklad v roku
1939 estriedna, bola v roku 1945 u len trojtriedna. Jednou z príèin klesajúceho poètu detí
bola aj ich ve¾mi vysoká úmrtnos v predkolskom veku zapríèinená zlou starostlivosou a
zlou výivou. Väèina obyvate¾ovmui i eny
boli po¾nohospodárski a lesní robotníci a v práci trávili celé dni, kým ich malé deti zostávali na
staros starým rodièom, prípadne nedospelým
starím súrodencom. Z tohoto dôvodu sa zriadenie opatrovne stalo v roku 1945 u nevyhnutnosou. Potrebné by boli bývali aj jasle, ktoré
plánovali zriadi v prípade, e sa podarí pre
opatrovòu získa novú budovu. Spoèiatku bola
toti umiestnená v budove starej tátnej ¾udovej
koly, postavenej v roku 1895. Budova bola pre
malé deti, ktorých poèet sa pohyboval okolo 60,

Adamková Alena
Bezáková ¼ubica
Dúcka Mária
Humenová Mária
Mièovská Anna
Niková tefánia
Richterová
Sahulèíková ¼uba
evèíková ¼ubomíra
Tomaková
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1982
1987
1985

