
„Ak chcete dobre 
vzdelávať, majte 
na pamäti tri veci: hlavu, 
ruky, srdce.“

Jan Amos Komenský
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Príhovor

Vážená pani riaditeľka, vážení zamestnanci školy,

dovoľte mi, prihovoriť sa Vám pri príležitosti 55. výročia založenia Základnej školy s materskou školou 
pri zdravotníckom zariadení v Martine, inak nazývanej aj „Školy v bielom“.

Týchto 55 rokov od 1. augusta 1962, keď bola škola založená ako Základná deväťročná škola 
pri Okresnom ústave národného zdravia, zabezpečujete výchovu a vzdelanie chorých a zdravotne osla-
bených žiakov základných, špeciálnych a materských škôl z celého Slovenska, čo je v mnohých ohľadoch 
náročná práca vyžadujúca si veľkú mieru trpezlivosti.

Vaša škola vďaka vysoko odbornej a profesionálnej práci zamestnancov pod vedením pani riaditeľky 
zabezpečuje žiakovi kontinuitu vo vzdelávaní, prostredníctvom špeciálnopedagogického pôsobenia pris-
pieva k priebehu jeho úspešnej liečby, pomáha žiakovi zvládnuť odlúčenie od rodiny a tým spôsobenú 
psychickú záťaž. Za to si zaslúžite úctu a uznanie.

Vážená pani riaditeľka, ďakujem Vám, celému kolektívu školy a všetkým zamestnancom, ktorí počas jej 
55-ročnej histórie svojou každodennou, obetavou prácou písali životný príbeh „Školy v bielom“. Prajem 
Vám veľa radosti vo Vašej práci, aby ste ostali tými, ktorí počúvajú, prinášajú pokoj, motivujú a pomáha-
jú. Prajem Vám, aby ste i naďalej ostali dôležitou súčasťou života všetkých detí a žiakov počas ich liečby 
v Univerzitnej nemocnici v Martine. Ako povedal Viliam Gaňo: „Starať sa o deti zdravé a krásne nie je 
ľahké. Venovať sa deťom, ktoré osud ťažko poznačil, to si vyžaduje celého človeka.“

S úctou

PhDr. Michal Lavrík
prednosta Okresného úradu v Žiline
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Príhovor

Namiesto úvodu

Dnes viem, že nie je ľahké v pätnástich rokoch rozhodnúť sa, čím budem. Nebolo to inak ani v mojom ži-
vote. Možno náhoda chcela, že mi už stredná škola naznačila, kam ísť po maturite. Pedagogická fakulta 
ma zasa nasmerovala do špeciálneho školstva. Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom 
zariadení v Martine je už tridsať rokov mojím prvým a jediným zamestnaním.

Rímsky filozof, štátnik a spisovateľ, mimochodom, učiteľ budúceho cisára Nera, svojho času vyslo-
vil stále platnú myšlienku: Non schoale sed vitae discimus - neučíme sa pre školu, ale pre život. Denne 
na ňu myslím, keď sa vraciam z jednotlivých oddelení a v hlave mi víri množstvo vyslovených i nevyslove-
ných otázok, ktoré trápia naše deti, našich žiakov – pacientov. Ako dlho tu ešte budem? Musím sa učiť aj 
keď som chorý? Kto ma bude učiť a kde? Čo je to za školu v nemocnici? Budem dostávať známky? Snažím 
sa, rovnako ako kolegyne učiteľky a vychovávateľky, vždy trpezlivo vysvetľovať, čo je zmyslom učenia sa, 
existencie každej školy, a teda aj tej našej, v nemocnici, že nejaký múdry pán Seneca mal a má pravdu, že 
raz v živote môže každý z nás zúžitkovať všetko, čo sa v škole naučil.

V týchto dňoch si naša škola pripomína 55 rokov svojej existencie. Poviete si, nič mimoriadne, nič sve-
taborné, malé výročie malej školy. A predsa by som rada práve pri tejto príležitosti pripomenula, že 
za tých päťdesiat päť rokov sme mali v našej škole viac ako stotisíc detí a žiakov. Naši špeciálni pedagó-
govia spoznali viac ako stotisíc ľudských osudov, ktorým sa snažili porozumieť. Otvoriť a spoznať detský 
svet, detskú dušu každého z pacientov nebolo a nie je ľahké. No nielen to. Popri našich pedagogických 
povinnostiach nás denne stretávajú aj problémy, ktoré umocňujú zložitosť práce špeciálneho pedagó-
ga. A tými problémami sú choroby a niekedy aj smrť. Prekonávať ich je mimoriadne náročné. Aj preto 
sa chcem práve pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí sa pre túto náročnú prácu v neľahkých 
podmienkach rozhodli. Pamätnica k 55. výročiu založenia našej malej milej školy je však nielen poďa-
kovaním učiteľkám, učiteľom a vychovávateľkám, ktorí tu za viac ako päťdesiat rokov pôsobili, ale aj 
obdivom k ich mimoriadne náročnej práci, ktorá sa pre nich stala celoživotným poslaním.

Mgr. Renáta Šmáliková
riaditeľka
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dborná litera‑
túra uvádza, že 
prvou školou 
pri nemocniciach, 

detských ozdravovniach, od‑
borných liečebných ústavoch 
bola Škola pri detskej liečeb‑
ni tbc v Dolnom Smokovci 
vo Vysokých Tatrách. V je‑
seni roku 1919, na podnet 
MUDr. Františka Hamzu, odbo‑
rového prednostu Ministerstva 
zdravotníctva, bol zriade‑
ný Šrobárov Štátny liečebný 
ústav pre skrofulózne deti 
v Dolnom Smokovci. Bol auto‑
rom aj návrhu, aby pri ústave 
vznikla dvojtriedna štátna ľu‑
dová škola, hoci zo záznamov 
školy nemožno presne určiť, 
kedy sa začalo s vyučovaním. 
Keďže prepokladáme, že pr‑
vé dni novembra boli venované 
prípravným prácam, zriaďova‑
niu učební a pod., dá sa však 
predpokladať, že sa tak stalo až 
v prvej polovici decembra ro‑
ku 1919.

Z dobových dokumentov sa 
dozvedáme, že v prvých rokoch 
existencie školy sa vyučovali 
len chodiaci pacienti – žiaci.
Až neskôr, v školskom roku 

1926 – 1927, sa začalo s vy‑
učovaním ležiacich pacientov. 
Počas dvoch hodín denne sa 
učili čítať a písať. V školskom 
roku 1929 – 1930 sa popri uve‑
dených predmetoch začalo už 

aj predčítavanie 
jednak zábav‑
ných a poučných 
prírodopisných, 
zemepisných a dejepisných 
kníh a jednak rôznych aktu‑
álnych článkov. Od začiatku 
sa veľká pozornosť venova‑
la pohybu žiakov – pacientov 
na čerstvom vzduchu. Preto sa 
vyučovanie dialo nielen na le‑
hárňach, ale za priaznivého 
počasia u chodiacich pacien‑
tov aj na vychádzkach priamo 
v prírode. V školskom roku 
1934 – 1935 boli vypracované 
učebné osnovy, ktoré kopíro‑
vali osnovy normálnych škôl, 

pričom zohľadňovali špeci‑
fi ká škôl pri nemocniciach, 
detských ozdravovniach a od‑
borných liečebných ústavoch.

V júni 1925 bola na pod‑
net prednostu kliniky 

prof. MUDr. Víťazoslava 
Chlumského založená Škola 
pri ortopedickej klinike 
v Bratislave. Vznik tohto no‑
vého typu školy odôvodňoval 
tým, že na Ortopedickej klinike 
ležali deti s rozličnými choro‑
bami kostí, zhybov a chrbtice, 
ktoré si vyžadovali dlhší čas 
na liečenie, počas ktorého ne‑
mohli chodiť do školy.

Cieľom školy bolo umož‑
niť školské vyučovanie počas 

Vznik špeciálnych škôl pri nemocniciach, detských 
ozdravovniach a odborných liečebných ústavoch. 

O
Šrobárov štátny liečebný ústav 
pre deti v Dolnom Smokovci. 
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Základná škola s materskou 
školou pri zdravotníckom 
zariadení v Martine má vo svo‑
jom rodnom liste dátum 
narodenia 1. august 1962.

Z kroniky sa dozvedáme, 
že bola zriadená rozhodnu‑
tím Okresného národného 

výboru v Martine ako jed‑
notriedna škola s ročníkmi 
1 až 9. Jediná učiteľka Gabriela 
Záborská bola poverená aj fun‑
kciou riaditeľky školy. Škola 
v prvých mesiacoch nemala 
vlastné priestory. Riaditeľskú 
agendu vybavovala riaditeľka 

v miestnosti u vrchnej sestry 
na izolačnom oddelení. Tento 
stav trval takmer celý školský 
rok. Škola bola finančne pride‑
lená k Základnej deväťročnej 
škole na Bernolákovej uli‑
ci v Martine. Prostredníctvom 
nej dostávala učebnice a tiež 
potrebné množstvo školských 
potrieb (zošity, ceruzky, pravít‑
ka, atď.) Nevyhnutné tlačivá jej 
objednávala nemocnica.

V takýchto podmienkach 
sa začalo v škole vyučovať 
1. septembra 1962. Žiaci boli 
roztrúsení po rôznych odde‑
leniach. Učilo sa na detskom 
oddelení, ortopédii, úrazovom, 
očnom, nervovom oddelení, 
urológii a chirurgii. Vyučovanie 
sa dialo individuálnym 

Pohľad na Školu v bielom 
z detského ihriska (2017).

klinického liečenia. Touto 
prechodnou povahou sa ško‑
la odlišovala od ústavov 
pre telesne postihnutých. 
Škola mala aj výchovné úlo‑
hy, zamerané na uspokojenie 
prirodzeného hladu po du‑
ševnej strave, ktorá vznikla 
dlhým ležaním a izoláciou 
od spoločenského prostredia.

Škola bola jednotriedna, 
v ktorej boli deti rozdelené 
do troch skupín. V prvej sku‑
pine boli žiaci, ktorí mohli 
chodiť do učebne (ambulant‑
ná trieda), v druhej skupine 
boli žiaci postihnutí skolió‑
zou a svalovou obrnou. V tretej 
boli žiaci s tuberkulózou kos‑
tí a pod. Rozvrh hodín bol 

úmerne skrátený. Do rozvrhu 
sa nepočítala telesná výchova, 
ktorá bola nahradená ortope‑
dickým telocvikom, kúpeľmi, 
masážou, elektroliečbou, hor‑
ským slnkom a pod. V druhej 
a tretej skupine bolo vyne‑
chané písanie a ručné práce 
so zreteľom na polohu tela 
pri vyučovaní.
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História našej Školy v bielom 



spôsobom vzhľadom na to, že 
medzi jednotlivými školami, 
z ktorých žiaci prichádzali, bol 
rozdiel v postupe preberanej 
učebnej látky. K tomu pribúdali 
aj žiaci s kratším alebo s dlh‑
ším pobytom už v domácom 
ošetrení, kde sa im s učením 
nikto nevenoval. Aj rôzne cho‑
roby si vyžadovali rozdielny 
prístup a zaťaženie vo vyučo‑
vacom procese. Naša škola sa 
však vždy snažila, aby každý 
žiak nadobudol zmeškané ve‑
domosti a nepretrhol kontakt 
so svojou kmeňovou školou, 
do ktorej sa po liečení vrátil.

V tom období sa v našej škole 
sústavne vyučovali tri pred‑
mety: slovenský jazyk, ruský 
jazyk a matematika. Týždenne 
sa venovala jedna hodina 
reálnym predmetom, v kto‑
rej sa žiakom poskytovala 
individuálna pomoc.

V školskom roku 1962 – 1963 
sme mali v škole 133 žiakov, 
ktorí v nej pobudli kratšiu ale‑
bo dlhšiu dobu. Boli prípady, 
keď sa tu žiak zdržal pol, ba aj 
trištvrte roka. Napríklad v pol‑
roku dostali vysvedčenia štyria 
žiaci, na konci roku traja.

Až 1. júna 1963 dostala škola 
malú miestnosť priamo na det‑
skom oddelení. Používala ju 
však len do konca mesiaca, 

lebo aj nemocnica zápasi‑
la s nedostatkom priestorov. 
Ako sa píše v kronike školy, až 

po polroku, koncom februára, 
je bola vrátená miestnosť, kto‑
rá bola síce „malá, ale zdravá 
s východným slnkom“.

V školskom roku 1963 – 1964 
sa v škole učilo 235 žiakov, pri‑
čom dvaja žiaci pobudli v škole 
pol roka a jeden až celý rok.

Keďže škola dosiahla za pol 
roka požadovaný počet žiakov 
na dve triedy, žiadalo riaditeľ‑
stvo pre nasledujúci školský 

rok zriadenie II. a III. triedy 
na infekčnom oddelení, kde sa 
doposiaľ žiaci ešte neučili.

V ďaľšom školskom roku 
1965 – 1966 sa škola rozšíri‑
la o jednu triedu a tak sa stala 
štvortriednou.

Podľa usmernenia čle‑
nov učiteľského zboru zo dňa 
18. 1. 1967 žiadala riaditeľka 
školy Okresný národný výbor 
(ONV), odbor školstva a kultú‑
ry, o povolenie zaviesť v škole 
v 2. polroku 10 voľných sobôt. 
ONV žiadosti vyhovel, tak‑
že v 2. polroku školského roku 
1966 – 1967 bola každá druhá 
sobota voľná.

V júni toho istého roku sa 
všetky učiteľky zúčastnili 
na Dni špeciálnych pedagó‑
gov stredoslovenského kraja 
v Žiline. Súčasťou dňa bola aj 
výstava prác žiakov zo špeciál‑
nych škôl. Naša škola poslala 

Pohľad na detské ihrisko 
pri Škole v bielom (2017).
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„Až 1. júna 1963 
dostala škola 
malú miestnosť 
priamo na detskom 
oddelení.“ 



na výstavu 10 prác z výtvarné‑
ho krúžku a 10 prác z krúžku 
šikovných rúk.

Dňa 1. septembra 1968 sa 
zriadila na detskom oddelení 
Okresného ústavu národného 
zdravia (OÚNZ) prvá trie‑
da materskej školy. Učitelia 
ZDŠ vyučovali v školskom 
roku 1968 – 1969 na jede‑
nástich oddeleniach OÚNZ, 
a to na oddelení detskom, 
kožnom, krčnom, zubnom, 
chirurgickom, ortopedic‑
kom, úrazovom, nervovom, 
očnom, urologickom a onko‑
logickom. Na onkologickom 
oddelení bol prijatý prvý žiak 
od založenia školy.

V tomto školskom roku bol 
aj v našej škole zavedený päť‑
dňový vyučovací týždeň. Je 
mimoriadne zaujímavé sa 

v kronike dočítať, že v šesť‑
desiatych rokoch minulého 
storočia deti v nemocnici rady 
čítali. Z tohto dôvodu pracova‑
li v tomto školskom roku dva 

čitateľské krúžky, a to na det‑
skom a infekčnom oddelení. 
Aj ďalšiu pozoruhodnú uda‑
losť zaznamenala kronikárka 

školy: Vysvedčenie dostal aj 
M. G., žiak 8. ročníka z Bytče. 
V našej škole v bielom sa učil 
od 10. 9. 1968 až do konca 
školského roku.

Kronika školy zaznamenala 
aj v ďalších rokoch všetky pod‑
statné zmeny, ktoré zasiahli 
našu školu.

V školskom roku 1971 – 1972 
sa na žiadosť školy, ako aj ria‑
diteľa Fakultnej nemocnice 
a vedúceho psychiatrickej kli‑
niky prof. MUDr. Matulaya,  
zriadila pri tejto klinike sa‑
mostatná trieda.

V tom istom roku bolo 
so súhlasom ONV, odborom 
školstva, zriadené jedno od‑
delenie školskej družiny 
pre mimovyučovaciu, zá‑
ujmovú a zábavnú činnosť 
hospitalizovaných žiakov 
na detskom oddelení a hlavne 
pre jednotné celodenné vý‑
chovné pôsobenie.

O niekoľko rokov neskôr, 
v školskom roku 1978 – 1979 
získala naša škola od vede‑
nia detskej kliniky tunajšej 
fakultnej nemocnice nový 
priestor – učebňu, kabinet 
pre pomôcky a zborovňu, ktorú 
nám zariadili pekným novým 
nábytkom. Presťahovanie ško‑
ly urobili učiteľky. V rámci 

Herňa na detskom oddelení 
pre malé deti. 
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„Dňa 1. septembra 
1968 sa zriadila 
na detskom 
oddelení 
Okresného ústavu 
národného 
zdravia prvá trieda 
materskej školy.“



voľného času upravili aj jed‑
notlivé priestory, usporiadali 
učebnice i učiteľskú knižnicu. 
Úprava okolia školy sa robila 
počas tzv. sobôt cti.

Aj v tejto súvislosti musíme 
oceniť dobrú spoluprácu našej 
školy s detskou klinikou – le‑
kármi, sestrami aj vedúcimi 
pracovníkmi kliniky, ktorí nám 
vždy vychádzali a stále vychá‑
dzajú v ústrety.

Kým dnes malí pacienti 
neopúšťajú priestory jednot‑
livých oddelení, v minulosti 
naša škola organizovala aj 
podujatia mimo areálu ne‑
mocnice. V kronike školy sa 
napríklad uvádzajú celodenné 
výlety pre deti psychiatrickej 
kliniky k pomníku Karvaša – 
Bláhovca, ktoré zorganizovala 
pani Šubjaková. Rovnako 
na konci školského roku cho‑
dili naši žiaci do prírody 
na Podstráne.

Vedenie našej Školy v bie‑
lom malo v spomínanom 

období výbornú spoluprá‑
cu s odbormi. Výbor ROH 
napríklad zorganizoval troj‑
dňový zájazd do NDR spolu 
so Strednou zdravotnou školou 
v Martine. Členovia pedagogic‑
kého zboru navštívili umeleckú 
galériu v Drážďanoch, zdra‑
votnícke múzeum, múzeum 
v Meisene. Pozreli si aj mesto 
Karl Mark Stadt.

V školskom roku 1979 – 1980 
upravili pedagógovia v rám‑
ci mimoškolskej práce okolie 
školy, vysadili okrasné kvety 
v záhrade, s pomocou detskej 
a psychiatrickej kliniky zriadili 
pieskovisko pre deti na škol‑
skom dvore v areáli nemocnice.

Významnou aktivitou ve‑
denia školy bola aj vzájomná 
spolupráca so školami po‑
dobnéh typu, z ktorej sme 
čerpali množstvo podnetov 
a skúseností. V školskom ro‑
ku 1982 – 1983 sme napríklad 
navštívili tieto nemocnič‑
né školy: ZDŠ pri nemocnici 
v Banskej Bystrici, ZDŠ pri ne‑
mocnici v Handlovej, ZDŠ 
pri nemocnici v Kežmarku 
a ZDŠ pri psychiatrickej liečeb‑
ni v Kremnici.

Podľa novej úpravy, plat‑
nej od 1. februára 1985, škola 
pri nemocnici už nevydávala 
vysvedčenia, ale posielala návr‑
hy známok na kmeňovú školu, 
a to v prípade, že bolo dieťa 
k príslušnému klasifikačnému 
obdobiu hospitalizované v ne‑
mocnici aspoň jeden mesiac.

Ukážka z výtvarných prác 
pacientov – žiakov. 

Priestory oddelenia detskej 
psychiatrie. 
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Osud školy kráčal vždy ru‑
ka v ruke so spoločenskými 
a politickými podmienkami 
v spoločnosti. A tak sa menil aj 
názov školy a jej zriaďovatelia.

Pri vzniku školy v roku 1962 
bol Okresný národný vý‑
bor, odbor školstva, v Martine 
a škola dostala názov 
Základná deväťročná škola 
pri Okresnom ústave národ-
ného zdravia.

Od roku 1967 
sa Škola v bielom 
premenovala na Základnú de-
väťročnú školu pri Fakultnej 
nemocnici v Martine.

S týmto názvom prežila štyri 
roky, aby sa od roku 1971 volala 
Základná škola pri Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou.

Od roku 1991 bola zriaďo‑
vateľom našej školy Školská 
správa Martin, čo trvalo 
do 1. marca 1997, keď škola zís‑
kala právnu subjektivitu a jej 
zriaďovateľom sa stal Krajský 
úrad v Žiline. Menil sa aj názov 
školy na Základnú školu, ma-
terskú školu pri Martinskej 
fakultnej nemocnici.

Od 23. januára 2004 sa 
stal naším novým zriaďova‑
teľom Krajský školský úrad 

v Žiline a od 1. septembra 
2007 sme boli zaradení do sie‑
te škôl pod názvom Základná 
škola s materskou školou 
pri Martinskej fakultnej ne-
mocnici. 

A napokon – 27. augusta 
2008 menila škola svoj názov 
ostatný raz. Do dnešného dňa 
sa naša Škola v bielom volá 
Základná škola s materskou 
školou pri zdravotníckom 
zariadení.

Od 1. januára 2013 bol naším 
zriaďovateľom Obvodný úrad 
Žilina, od 1. októbra 2013 je to 
Okresný úrad Žilina.

Názov školy a jej zriaďovatelia

Počet tried

Školský rok Triedy
1962 – 1963 1 trieda základnej školy

1964 – 1965 3 triedy základnej školy

1965 – 1966 4 triedy základnej školy

1968 – 1969 4 triedy základnej školy + 1 trieda materskej školy

1971 – 1972
5 tried základnej školy (samostatná trieda na detskej psychiatrii) + 1 trieda materskej školy 
+ 1 oddelenie školskej družiny

1980 – 1981 5 tried základnej školy + 1 trieda materskej školy + 1 oddelenie školskej družiny

1988 – 1989 5 tried základnej školy + 1 trieda materskej školy + 2 oddelenia školskej družiny

1989 – 1990 5 tried základnej školy + 1 trieda materskej školy + 3 oddelenia školskej družiny

1991 – 1992 5 tried základnej školy + 2 triedy materskej školy + 3 oddelenia školského klubu detí

1991 – 2003
5 tried základnej školy + 2 triedy materskej školy + 3 oddelenia školského klubu detí 
(najviac v histórii)

2003 – 2004 4 triedy základnej školy + 1 trieda materskej školy + 3 oddelenia školského klubu detí

2005 – 2006 až po súčasnosť 3 triedy základnej školy + 1 trieda materskej školy + 3 oddelenia školského klubu detí
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Nemalú profesionálnu, pedagogickú, ale aj osobnú časť života s našou Školou v bielom spo‑
jili učiteľky a učitelia základnej školy, vychovávateľky materskej školy, školského klubu detí 
a ekonomicko ‑hospodárske zamestnankyne.

Pedagogický zbor

Učitelia základnej školy

Priezvisko a meno Roky pôsobenia
1. Mgr. Ardová Ľudmila 1981 – 2005
2. Mgr. Cengel gabriel 1995 – 1999
3. ĎUrInKová Kamila 1975 – 1993
4. JUreČKová emília 1971 – 1981
5. Kolár vojtech 1970 – 1978
6. Mgr. MArKová eva 1978 – 2002
7. MenŠÍKová viera 1964 – 1970
8. MeŠKová Klára 1964 – 1970
9. Mgr. OLEXOVÁ Anna 1982 – trvá
10. Mgr. StAňová Zuzana 1993 – 1995
11. SteIndlová Priska 1965 – 1978
12. Mgr. ŠMÁLikOVÁ Renáta 1987 – trvá
13. Mgr. ŠUBJAKová Magda 1971 – 1990
14. Mgr. URBANSkÁ Lenka 2001 – trvá
15. ZáBorSKá gabriela 1962 – 1971

riaditelia školy

Priezvisko a meno Roky pôsobenia
1. ZáBorSKá gabriela 1962 – 1970
2. Kolár vojtech 1970 – 1978
3. Mgr. MArKová eva 1978 – 1991
4. Mgr. Ardová Ľudmila 1991 – 1995
5. Mgr. Cengel gabriel 1995 – 1999
6. Mgr. ŠMÁLikOVÁ Renáta 1999 – trvá
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vychovávateľky školského klUbU detí

Priezvisko a meno Roky pôsobenia
1. BAlážová daniela 1994 – 1998
2. BARiENčíkOVÁ Júlia 1998 – trvá
3. BArIČIAKová Soňa 1971 – 1994
4. Bellová Jana 1979
5. Bellová tatiana 1978 – 1979
6. dUBovCová Marcela 1972 – 1976
7. JAKlovSKá Beáta 1990 – 1991
8. KlInerová danica 1994 – 2003
9. kOŠťÁkOVÁ katarína 2002 – trvá
10. lAUKová Ľudmila 1985
11. Mgr. MALiNOVSkÁ Adriana 1989 – trvá
12. PAlKová emília 1996 – 1999
13. Mgr. Polgáryová eva 2001
14. ŠenŠelová emília 1990 – 1992
15. ŠUBJAKová elena 1984
16. vAneKová Ľubica 1991 – 1994

Učiteľky materskej školy

Priezvisko a meno Roky pôsobenia
1. ChMUrČIAKová Ľubica 1994 – 1995
2. JeSenSKá Anna 1978 – 1991
3. kOMPANOVÁ Oľga 2015 – trvá
4. lIČKová eva 1969 – 1973
5. lIChnerová eva 1991 – 2015
6. MálKová tatiana 1996 – 2002
7. MAtÚŠová Ľudmila 1990 – 1995
8. PeKárová Beáta 1992 – 2005
9. SAMelIAKová Anna 1996 – 1999
10. ŠedAJová eva 1973 – 1978

ekonomicko ‑hosPodárske zamestnankyne

Priezvisko a meno Roky pôsobenia
1. hAtAlová Anna 1997 – 1998
2. STEPANOVOVÁ Eva 1998 – trvá
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Nový rok, Lucia, 15 rokov, a Emily, 16 rokov

Tých, o ktorých sa všetci naši predchádzajúci kolegovia a kolegyne, ale aj my starali a staráme, odo‑
vzdávali im vedomosti, skúsenosti a hlavne lásku, bolo za tie roky viac ako stotisíc.*

Počet žiakov

*	 Údaj	nie	je	celkom	presný,	pretože	v kronike	je	niekoľko	rokov	udávaný	len	priemer	počtu	hospitalizovaných detí.

Počet žiakov

Základnej školy 45 122

Materskej školy 20 758

Školského klubu detí 35 678

Spolu detí a žiakov 101 558

A práve títo zamestnanci školy – po celú dobu existencie školy, v pozitívnom slova zmysle ovplyv‑
ňovali v danom čase život škôlkarov a školákov. Možno, že si niektorí z nich s láskou spomenú 
na tetu v bielom plášti, ktorá prišla k ich postieľke a položila im jednoduchú hádanku:

„Hádaj, kto som? Mám biely plášť, a nie som pani doktorka…“ prípadne: „Hádaj, kto som? Mám bie‑
ly plášť, a nie som teta sestrička…“
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ákladná škola s ma‑
terskou školou 
pri zdravotníckom 
zariadení patrí 

do siete špeciálneho školstva. 
Je najväčšou školou pri zdravot‑
níckom zariadení v Žilinskom 
kraji. Ide o školu fluktuačné‑
ho charakteru, v ktorej sa počet 
a zloženie žiakov denne me‑
ní – podľa dĺžky hospitalizácie.

Základná škola s materskou 
školou pri zdravotníckom za‑
riadení, so sídlom na Kollárovej 
ulici číslo 2 v Martine, je zá‑
kladnou školou s 3 triedami 
základnej školy, jednou triedou 
materskej školy a 3 školskými 
klubmi detí.

Škola je umiestnená v pries‑
toroch Univerzitnej nemocnice 
v Martine (UNM), má samos‑
tatnú zborovňu, triedu a herňu 
pre výchovno‑vzdelávací proces 
na oddelení detskej psychiat‑
rie polyfunkčnú miestnosť 
na Klinike detí a dorastu, kto‑
rú využíva škola, školský klub, 
aj rodičia hospitalizovaných de‑
tí a samostatnú herňu pre malé 
deti na Klinike detí a dorastu.

Výchovný a vzdelá‑
vací proces realizujeme 
individuálne pri lôžku pacienta 

alebo v triede – multifunkčnej 
miestnosti.

Pri výchove a vzdelávaní detí 
chorých a zdravotne oslabených 
je aktuálna potreba uplatňo‑
vania humanistickej výchovy, 
pričom dôraz kladieme na vý‑

chovu a vzdelávanie v súlade 
s Dohovorom o právach dieťa‑
ťa a s Európskou chartou pre 
výchovu a vzdelávanie chorých 
detí a mládeže, ako aj na rozvoj 
vlastnej individuality so zrete‑
ľom na zdravotný stav dieťaťa 
a na celostný rozvoj osobnosti 
dieťaťa, v súlade s jeho možnos‑
ťami a schopnosťami.

Úlohou základnej školy 
pri zdravotníckom zariadení je 
zabezpečiť školopovinným de‑
ťom kontinuitu vo výchove 
a vyučovaní podľa ročníko‑
vej príslušnosti v kmeňovej 

škole v takej miere, v akej to do‑
voľuje ich zdravotný stav, čím 
škola umožňuje bezproblémovú 
adaptáciu chorého dieťaťa na pô‑
vodný výchovno‑vzdelávací 
proces prostredníctvom špeciál‑
no‑pedagogickej činnosti, čím 
prispieva k úspešnému priebehu 
liečby a doliečovania. Napomáha 
rozvíjať sociálno‑komunikač‑
né funkcie prostredníctvom 
vytvárania vzťahov a podpo‑
ry komunikácie medzi chorými 
deťmi, rodičmi, pedagógmi, 
zdravotníckym personálom 
v školskom prostredí.

Okrem toho poskytu‑
je kmeňovej škole informácie 
o zmenách v školskej výkonnos‑
ti žiaka – pacienta. Vytváraním 
psychicko‑emocionálnej pod‑
pory pomáha dieťaťu vyrovnať 
sa s napätím, vyplývajúcim 
z choroby a jej následkov, čo 
podporuje urýchľovanie uzdra‑
vovacieho procesu a bráni 
hospitalizmu (citová otupenosť, 
psychická deprivácia).

Dôležitou úlohou školy je po‑
radenstvo rodičom, pedagógom 
z kmeňových škôl o možnos‑
tiach ďalšieho vzdelávania, 
vzhľadom na zmenený zdravot‑
ný stav žiakov – pacientov.

Hlavné úlohy

Z
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„Úlohou školy 
je zabezpečiť 
školopovinným 
deťom kontinuitu 
vo výchove 
a vyučovaní.“ 



Špecifiká výchovy a vzdelávania detí a žiakov chorých 
a zdravotne oslabených

Základná škola pri zdravot‑
níckom zariadení zabezpečuje 
pomocou osobitných výchov‑
ných a vzdelávacích metód, 
prostriedkov a foriem základné 
vzdelanie a výchovu chorým 
a zdravotne oslabeným de‑
ťom a žiakom počas ich pobytu 
v zdravotníckom zariadení. 
Žiak na hodinách jednotli‑
vých predmetov nadväzuje 
na posledné učivo, ktoré pre‑
bral vo svojej kmeňovej škole, 
rozsah učiva sa vždy prispôso‑
buje aktuálnemu zdravotnému 
stavu a momentálnym schop‑
nostiam a možnostiam žiaka.

V základnej škole 
pri zdravotníckom zariadení – 
nemocnici sa vzdelávajú žiaci 
podľa troch variantov rámco‑
vých učebných plánov:

Variant A – jedna vyučova‑
cia hodina denne, t. j. 5 hodín 
týždenne.

Variant B – dve vyučovacie 
hodiny denne, t. j. 10 hodín 
týždenne.

Variant C – tri vyučovacie 
hodiny denne, t. j. 15 hodín 
týždenne.

Vzdelávanie chorých a zdra‑
votne oslabených detí a žiakov 
má individuálny charakter 
na lôžku alebo v priestoroch 
na to určených. Prioritou prí‑
stupu k chorému a zdravotne 
oslabenému dieťaťu alebo žia‑
kovi je dynamická interakcia 
medzi špeciálnym pedagó‑
gom a žiakom. Základom tejto 
interakcie sú individuálne 
formy pedagogickej práce 
učiteľa so žiakom, využíva‑
nie špeciálnych učebných 
a kompenzačných pomô‑
cok a osobitný a jedinečný 
prístup k žiakovi.
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Formy, metódy a prostriedky práce

Sú podriadené zdravotné‑
mu stavu žiaka – pacienta. 
Výchovno ‑vzdelávací proces je 
možné realizovať zavedením 
blokového vyučovania, a to 

koncepčne uspôsobeného tak, 
aby boli vytvorené podmienky 
zabezpečujúce alternatívnosť, 
samostatnosť, tvorivosť, roz‑
voj racionálneho myslenia 

v medziach intelektových 
možností, zdravotného sta‑
vu, druhu a stupňa ochorenia 
žiakov v nemocnici. Dopísať 
riadok, ak sa dá.

Priestorové a materiálno ‑technické podmienky školy

Prostredie, v ktorom sa 
škola (aj materská škola 
a školský klub) nachádzajú, 

vychádza z podmienok, mož‑
ností a pravidelného režimu 
zdravotníckeho zariade‑
nia – Univerzitnej nemocnice 
v Martine. Okrem svojho vlas‑ 
tného vybavenia využíva aj 
zariadenie a vybavenie mies‑ 
tností, ktoré patria jednotli‑
vým klinikám a oddeleniam 
nemocnice, preto na ne platia 
prísne bezpečnostné a hygie‑
nické normy.

Činnosť prebieha pod‑
ľa vypracovaného plánu 

a harmonogramu práce na jed‑
notlivých oddeleniach 
a klinikách Univerzitnej ne‑
mocnice v Martine a to na:

• klinike detí a dorastu
• urologickej klinike
• očnej klinike
• ortopedickej klinike
• klinike detskej 

anesteziológie a intenzívnej 
medicíny

• klinike otorinolaryngológie
• psychiatrickej klinike

Prostredie ako také môže 
vo veľkej miere ovplyvňovať 
osobnosť dieťaťa, uspokojovať 
jeho psychické, citové a teles‑
né potreby, vplývať na pocit 
pohody. Ak spĺňa estetické 
kvality – pozitívne ovplyvňuje 
emocionálne cítenie. Je dôleži‑
té, aby bolo čo najviac útulné, 

„Materiálne 
vybavenie 
školy pozitívne 
ovplyvňuje každé 
choré či zdravotne 
oslabené dieťa.“ 
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príjemné, harmonické, pod‑
netné, bezpečné, hygienické, 
funkčné práve pre choré deti.

Špeciálni pedagógovia na‑
šej školy neustále navodzujú 
priaznivú sociálno‑emocionál‑
nu atmosféru v triede, herni 
i pri lôžku, cieľavedome vy‑
tvárajú podnetné prostredie 
pre spontánne ako aj zámer‑
né učenie a súčasne inšpirujú 
choré a zdravotne oslabené 
deti a žiakov k aktívnej pomoci 
pri tvorbe takéhoto prostredia.

Keďže materiálne vybave‑
nie je základom vnútorného 
prostredia, jeho súčasťou sú aj 
pomôcky dostupné pre všetky 

deti a žiakov. Poskytujú im 
priame, bezprostredné zážit‑
ky, dávajú voľný priechod ich 
iniciatíve, podporujú a rozši‑
rujú ich vnútornú motiváciu. 
Z našich skúsenosti vie‑
me, že materiálne vybavenie 
určite pozitívne ovplyvňu‑
je každé choré či zdravotne 
oslabené dieťa.

K štandardnému a nezastu‑
piteľnému vybaveniu našej 
školy patria hračky, nábytok 
pre deti (stoly, stoličky a zaria‑
denie triedy), ktorý rešpektuje 
antropometrické požiadavky 
(výška, veľkosť a pod.), špe‑
ciálno‑pedagogické pomôcky, 

kompenzačné a rehabilitačné 
pomôcky a prístroje používané 
na základe odporučenia zdra‑
votníckeho personálu alebo 
odborného posúdenia špeciál‑
neho pedagóga.

Súčasťou vybavenia školy 
je detská a odborná litera‑
túra, špeciálno‑pedagogické 
pomôcky, didaktická a audiovi‑
zuálna technika, notebooky, 
PC, televízory, atď. Aj dosta‑
točné vybavenie spotrebným 
materiálom na výtvarné, 
grafomotorické, pracovné čin‑
nosti je dobrým východiskom 
pre spríjemnenie pobytu detí 
a žiakov v nemocnici.
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odiny, ktoré boli 
v minulosti a do‑
dnes sú venované 

výtvarnej a pracovnej činnos‑
ti, sú pre deti hospitalizované 
v nemocnici veľkým oddychom 
a zároveň aj lákadlom, ktoré 
im umožňuje prejaviť v pl‑
nej miere a bez akýchkoľvek 
zábran svoje city, predstavy, 
želania. Každá kresba, maľba, 
modelovanie, výtvarné práce 
z papiera, textilu, drôtu, alebo 
výtvarné práce tvorené rôzny‑
mi technikami, je aj výsledkom 
ich talentu.

V školskom roku 1966 – 1967 
sa konal v Žiline „Deň 
špeciálnych pedagógov stre‑
doslovenského kraja“, kde 
na výstave prác žiakov špe‑
ciálnych škôl po prvýkrát 
v histórii reprezentovalo ško‑
lu 10 prác z výtvarného krúžku 
a 10 prác z krúžku šikovných 
rúk. Vedenie školy včas po‑
chopilo, aké dôležité je, aby sa 
o šikovnosti detí dozvedeli nie‑
len ich rodičia a pedagógovia, 
ale aj široká verejnosť, keďže 

počas školského roka vznikali 
pod vedením pedagógov mno‑
hé krásne práce a dielka.

A tak sa stalo dobrým 
zvykom, že sa práce detí vy‑
stavovali na rôznych miestach 
nielen v priestoroch ne‑
mocnice, ale aj v meste ako 
napríklad:

1. Obchod so sklom 
(1967 – 1968)

2. Závodný klub Turčianskych 
strojární (1972 – 1973)

3. Kino Strojár (1972 – 1973)
4. Predajňa Dojčenského 

a detského textilu, námes‑
tie SNP (1973 – 1974)

5. Biblická škola
6. Mestský úrad v Martine
7. Turčianska knižnica
8. Posluchárne Martinskej fa‑

kultnej nemocnice
9. Lekárske konferen‑

cie a kongresy (napr. 
Galandove dni, Dni profe‑
sora Matulaya a pod.)

10. Práce žiakov boli zverej‑
nené na spoločnej výstave 
prác v priestoroch predajne 

na ulici Osloboditeľov, 
ktorú zorganizovala 
Osobitná škola v Martine 
a Osobitná škola internátna 
v Krpeľanoch.

Od školského roku 
1997 – 1998 sa pravidelne 
škola zúčastňuje na výstave 
„Slnko v duši“, ktorej organi‑
zátorom bol vždy zriaďovateľ 
špeciálnych škôl Žilinského 
kraja – Krajský úrad Žilina, 
Krajský školský úrad, Obvodný 
úrad a dnes Okresný úrad 
v Žiline, odbor školstva.

Tvorivosti, fantázie, šikovnosti hospitalizovaných detí 
a ich pedagógov

H
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Tvorivé dielne s Legom Dacta 
sú deťmi veľmi obľúbené. 
Rozvíjajú technickú zručnosť, 
kreativitu, jemnú i hrubú mo‑
toriku detí, ktoré môžu Lego 
využívať vždy, keď o túto čin‑
nosť prejavia záujem.

Cieľom projektu bolo získavať 
a prehlbovať základné poznatky 
z dopravnej výchovy v nemoc‑
ničnom prostredí. Využívanie 
stavebnice odporúča aj minis‑
terstvo školstva – umožňuje 
vytvárať rôzne tematické zo‑
stavy. Deti, účastníci cestnej 
premávky, sú hravou formou 
vedené k upevňovaniu si získa‑
ných vedomostí a informácií.

S deťmi dodnes využívame 
stavebnicu Lego Dacta na rozvoj 
technického myslenia, tímo‑
vej práce, modelujeme reálny či 
fantazijný svet dopravy, doprav‑
ných prostriedkov, simulujeme 
činnnosti ako postav dom, cesty, 
autá, prípadne poskladaj stroje 
na jednoduché ovládanie.

V roku 2013, keď sme pro‑
jekt vypracovali, Mgr. Eva 
Kľačanová, z oddelenia 
komunikácie a vzťahov s ve‑
rejnosťou spoločnosti Kia 
Motors Slovakia, s. r. o., kto‑
rá projekt odporučila, neskôr 
o našom projekte napísala: 
„Mojou životnou filozofiou je, 

aby si v sebe každý z nás za‑
choval kus dieťaťa po celý život. 
O čom by malo byť podľa mňa 
detstvo? O tutti ‑frutti zmrz‑
line, zubnej paste Perlička, 
maškrtách starkej, schovávač‑
ke s kamarátmi a o iných hrách, 
ktoré nás podvedome formujú. 
Mnohé deti takéto šťastie ne‑
majú a žiaľ, nemocnica či iné 
zdravotnícke zariadenie, je ich 
druhým domovom.

Pomôžme im spoločnými si‑
lami tieto bolestné chvíle, ako 
aj dlhé odlúčenie od rodičov, 
spríjemniť hrami, pri kto‑
rých sa môžu tak veľa naučiť. 
Či už je to dopravná výcho‑
va, ktorú si nemôžu vychutnať 
spolu s kamarátmi a spolužiak‑
mi na ozajstnom dopravnom 
ihrisku, alebo neobyčajne 
obyčajná hra na ocina a ma‑
minu, ktorí pre svoje ratolesti 
skladajú zo stavebnice svoje 
rodinné hniezdo.

Pomôžme deťom, aby si pocit 
bezstarostnosti uchovali čo naj‑
dlhšie a bohatá fantázia sa stala 
trvalou súčasťou ich života.“

ProjekTy

Tvorivé dielne s legom Dacta v nemocnici 
(realizované v spolupráci s Nadačným fondom Kia Motors Slovakia 
v Nadácii Pontis)

Mgr. Adriana Malinovská pri práci 
s deťmi a Legom Dacta.
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Oba projekty boli zamera‑
né na zabezpečenie počítačov 
s pripojením na internet, zria‑
denie ako keby „ IKT učebne“ 
v nemocničných podmienkach 
a postupný nákup notebookov 
pre pedagógov školy, ktoré 
následne využívajú vo výchov‑
no – vzdelávacom procese. 
Vďaka svojim možnostiam IKT 
nadobúdajú dôležitú úlohu 
pri získavaní poznatkov a in‑
formácií, ich používaním rastie 
aj záujem detí o vyučovací 
predmet. Dokáže uľahčiť pro‑
ces vyučovania, poskytuje im 
obrovské množstvo textových, 
zvukových, obrazových a video 
informácií.

Cieľom zavedenia IKT 
do edukačného procesu bo‑
lo zmeniť tradičné metódy 
a formy vyučovania. Chceme 
zaujať veľmi choré dieťa aj vte‑
dy, keď už na tradičný spôsob 
edukácie nereaguje, rozví‑
jať a upevňovať vedomosti, 

schopnosti a logické myslenie. 
Ponúka možnosť dopracovať 
sa k novým zdrojom informá‑
cií a efektívne ich spracovávať. 
Podporuje v čo najväčšej miere 
samostatnosť, tempo vyučova‑
nia každého žiaka s možnosťou 
prerušiť prácu v prípade le‑
kárskeho vyšetrenia, zákroku, 
podania liekov a pod. A ná‑
sledným pokračovaním v práci 
hľadať nové praktické postu‑
py pri vyučovaní jednotlivých 
predmetov. Vytvára optimálnu 
klímu zohľadňujúcu zdravotný 
stav dieťaťa. Prezentuje učeb‑
nú látky netradičnou formou, 
neustále aktivizuje a udržia‑
va pozornosť žiakov. Pracuje 
s didaktickými programa‑
mi, obohacuje výklad učiva 
dopĺňaním informácií aj žia‑
kom v izolačných izbách, 
nahrádza tradičné preverova‑
nie vedomostí didaktickými 
testmi, vzbudzuje záujem žia‑
kov o učenie, koncentruje 

pozornosť, aktivizuje ich k rôz‑
nym praktickým činnostiam, 
vytvárať príležitosti, aby kaž‑
dý žiak mohol byť pozitívne 
hodnotený. A v konečnom 
dôsledku vytvára žiakom 
v rámci nemocničného pro‑
stredia pokojnú pracovnú 
klímu, pričom rešpektuje ich 
zdravotný stav, požiadavky, ná‑
vrhy a potreby.

iNFoVek – počítače pre školu a Didaktické pomôcky (notebook) 
ako nástroj reedukácie špecifických porúch učenia
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„Čítanie dobrej knihy je usta-
vičný dialóg, pri ktorom sa 
kniha prihovára a naša duša 
odpovedá.“
 André Maurois

Kniha je dôležitou súčasťou 
nášho života, je nositeľkou 
kultúry a vzdelanosti. Zlepšuje 
našu pamäť, podporuje fan‑
táziu. Kniha nám dovolí 
odpútať sa od starostí a mô‑
žeme s ňou snívať. Kniha nás 
unesie ďaleko od stresu, den‑
nej rutiny a choroby. Je to náš 
priateľ, ku ktorému sa môže‑
me utiekať, ktorý nás vtiahne 

do svojho príbehu a nechá nás 
relaxovať a veriť v krásu, lásku 
a dobro.

Hospitalizovaným deťom 
na jednotlivých oddeleniach 
Univerzitnej nemocnice po‑
núkame knihy zo školskej 
knižnice v zmysle „dom bez 
knihy je ako telo bez duše“. 
V knižnici máme rôzne druhy 
kníh – od rozprávok, beletrie, 
poézie, cez encyklopédie až 
po slovníky. Čaro čítania kníh 
hľadáme spolu s deťmi, pomá‑
hame im pri výbere.

Hovorí sa, že deti a mla‑
dí ľudia zanedbávajú čítanie 

a využívajú radšej internet. 
Nedostatočné čítanie sa môže 
podieľať na znížení inteli‑
gencie a skreslenom vnímaní 
skutočnosti. Svedčia o tom aj 
výsledky testov medzinárod‑
ného projektu OECD PISA. 
Je tu však aj možnosť zme‑
ny. Jedným z nových trendov, 
ktorý by mohol mladých ľudí 
opäť prinavrátiť ku knihám sú 
audioknihy. V našej škole po‑
núkame aj tieto knihy „čítané 
ušami“. Deti ich často počúva‑
jú, keď sú pripútané na lôžko, 
ale aj pri tvorivej pracovnej, či 
výtvarnej činnosti.

kniha – priateľ nielen v chorobe
•	Hľadáme	spolu	čaro	kníh	
•	Audiokniha	–	cesta	k	alternatívnemu	vnímaniu	kníh
•	Biblioterapia	a	muzikoterapia	v	nemocničnej	škole
•	Celé	Slovensko	číta	deťom

Jaguár, Adam, 12 rokov
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Dlhoročnou skúsenosťou vy‑
chovávateliek pri práci s deťmi 
v nemocnici je zistenie, že 
k najobľúbenejším činnostiam 
detí patrí arteterapia, v rámci 
esteticko‑výchovnej činnos‑
ti. V našom školskom klube 
sme si určili jeden deň v týž‑
dni, ktorý je zameraný na túto 
činnosť a nazvali ho „Dňom 
výtvarnej fantázie“.

Cieľom činnosti vycho‑
vávateliek nie je vytvoriť 
umelecké dielo, ale rozvíjať 
tvorivosť, spontánny prejav, 
komunikovať neverbálnymi 
cestami, pomôcť deťom odbú‑
ravať stres, strach z choroby 
a vyšetrení. Deti tvorivou prá‑
cou v herni školského klubu 
vyjadrujú vnútorné prežit‑
ky, uvoľňujú sa, oddychujú, 
pociťujú radosť z tvorby, upo‑
kojenie, nadväzujú spontánne 
priateľstvá.

Vychovávateľky vedú de‑
ti s empatiou, získavajú si ich 

dôveru, stavajú základy priro‑
dzenosti v detskej tvorbe.

Medzi obľúbené aktivity 
v rámci arteterapie patria:

• práca s modelovacou hlinou, 
plastelínou, ktorá rozvíja 
jemnú motoriku, poznávanie 
farieb, tvarov, vzorov, trénu‑
je trpezlivosť

• maľba akrylovými farbami, 
krakelovacím lakom umož‑
ňuje vytváranie atraktívnych 
dekoračných predmetov, 
kombinovanie farieb, vzorov, 
nápadov

• decoupage – práca so servít‑
kou a špeciálnym lepidlom 
(drevené škatuľky, svietniky, 
dekoračné fľaše)

• maľovanie horúcim vos‑
kom a anilínovými farbami 
na plátno, batikovanie

• windowcolor – práca 
s farbami na sklo a fóliu zlu‑
povacími a vitrážovými 
farbami

• odlievanie sádry, hliny do si‑
likónových foriem

• špagátovanie – macramé
• linoryt

V tejto krásnej a tvorivej prá‑
ci budeme naďalej pokračovať, 
nakoľko máme vysoko pozitív‑
nu spätnú väzbu nielen od detí 
a ich rodičov, ale aj lekárov, 
zdravotníckeho personálu i ve‑
denia nemocnice.

Tvorivé dielne v nemocnici
•	Arteterapia	
•	Dni	výtvarnej	fantázie

Mačky,	kolektívna	práca
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Hra – prirodzený jazyk dieťaťa, 
dominuje v detských činnos‑
tiach. Ako sa dieťa hrá a s čím, 
nám môže povedať veľa o tom, 
ako žije. Dnes sa zo života detí 
vytráca hra, ktorá je nahra‑
dená počítačmi, televízormi 
a pod. Deti často preto pri‑
chádzajú o možnosť rozvíjať 
fantáziu, tvorivosť, prichádza‑
jú o spoločné chvíle s rodičmi 
pri hrách.

Projekt je zameraný hlavne 
na činnosť v materskej škole, 
ale využívame ho aj v škol‑
skom klube detí, pretože hra 
je výrazovým prostriedkom 
a životnou potrebou dieťa‑
ťa. Odráža jeho vnútorný svet, 
spôsob myslenia, skúsenosti, 
želania i problémy.

Uvedomujeme si, v akej 
situácii je dieťa v nemocni‑
ci – v cudzom prostredí bez 

matky a rodinného zázemia. 
Často je potrebné nájsť kľúč 
k detskej dušičke, získať si dô‑
veru a srdce malého pacienta. 
A práve na to využívame v na‑
šej každodennej práci hračku. 
Hodiny, ktoré sú venované tej‑
to činnosti patria k radostnej 
liečbe na jednotlivých oddele‑
niach. Možno aj vďaka hračke 
prispievame veľkou mierou 
k obnove zdravia chorých detí.

Hrou k zlepšeniu pobytu detí v nemocnici

Na klzisku, Ema, 14 rokov
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Od roku 2009 sa snažíme 
zviditeľniť prácu našich ši‑
kovných detí a pedagógov aj 
tým, že škola vydáva kalen‑
dár, ktorý je plný nápaditých, 
farebných a veselých diel ma‑
lých i veľkých umelcov.

Výtvarné práce vznikajú po‑
čas celého roka. Pri konečnom 

výbere prác, ktoré budú re‑
prezentovať našu prácu 
s hospitalizovanými deťmi, sa 
riadime aj názorom „detskej 
poroty“. Kalendár sa za roky, 
počas ktorých ho vydávame, 
stal našou veľkou srdcovkou. 
Veríme, že krásna kapitola ži‑
vota našej školy – vydávanie 

kalendára – sa stane nielen 
pýchou, ale aj tradíciou pre na‑
šich nasledovateľov.

Zároveň sa ním chce‑
me poďakovať ľuďom, 
ktorí sa o choré deti starajú, 
podporujú chod detských od‑
delení a školy sponzorskou 
činnosťou.

kalendár detských prác

kalendár detských Prác

Tematika Rok
Svet očami detí z Martinskej fakultnej nemocnice 2009

Svet očami detí z Martinskej fakultnej nemocnice 2010

Svet očami detí z Univerzitnej nemocnice v Martine 2012

ríša zvierat očami detí 2013

radosť a spokojnosť detí zo Školy v bielom 2015

rok plný farieb 2016

Kresbičky z tvorivej dielničky 2017
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Vážená pani riaditeľka,

súčasná Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v UNM, ktorá vznik‑
la v roku 1962 má bohatú históriu. Počas mojej štyridsaťročnej lekárskej praxe, z toho 22 rokov 
vo funkcii zástupkyne prednostu Kliniky detí a dorastu, som mala možnosť sledovať jej činnosť.

Od počiatku som videla veľký prínos pôsobenia učiteliek a vychovávateliek v komplex‑
nej starostlivosti o choré deti počas pobytu v zdravotníckom zariadení. Výborná spolupráca 
zdravotníckych pracovníkov s nimi pomohla chorým deťom zvládnuť pobyt v nemocnici čo najp‑
rijateľnejšie. Ošetrujúci lekár v priamom kontakte s vyučujúcou učiteľkou určuje mieru záťaže 
dieťaťa pri vyučovacom procese s ohľadom na závažnosť ochorenia, aj dĺžku pobytu v nemocnici.

Treba vyzdvihnúť citlivý, individuálny prístup pedagógov k chorým deťom, ich empatiu, láska‑
vosť, ako aj systém a odbornosť v špecializovanom vyučovacom procese. Vyžaduje si to od nich 
veľkú fl exibilitu, pretože sú to deti rôzneho veku, s rôznymi chorobami a rôznymi inými, hlavne 
psychickými problémami. Zabezpečujú kontinuitu vo vyučovacom procese a po uzdravení dieťaťa 
nástup do kmeňovej školy s menšími problémami, s možnosťou klasifi kácie žiaka.

Materská škola má samostatnú miestnosť, tzv. herňu, kde pani učiteľka zabezpečuje 
výchovno ‑vzdelávací proces u škôlkárov a predškolákov a výrazne tým pomáha zaujať choré deti, 
odpútať ich od ťažkostí a spríjemniť im pobyt v nemocnici.

Školský klub detí má veľmi bohatú a všestranne tvorivú činnosť. Pôsobia v ňom nesmierne 
talentované, kreatívne vychovávateľky, ktoré vedú deti k tvorbe úžasných, hlavne výtvarných 
diel. Tieto detské dielka sú pravidelene a aktuálne vystavené v priestoroch Kliniky detí a doras‑
tu UNM, ale aj v iných priestoroch nemocnice, napríklad v nemocničnej jedálni, Klinike detskej 
chirurgie a mnohých iných oddeleniach. Momentálne prebieha úspešná výstava výtvarných prác 
našich detských pacientov v priestoroch Turčianskej knižnice.

Hospitalizované deti sú kreatívnou prácou v školskom klube tak nadšené, že nemajú záujem 
ani o návštevy svojich blízkych a stáva sa, že nechcú ísť ani domov. To je najlepšia vizitka práce 
vychovávateliek v školskom klube detí. Každý rok pred Vianocami sa tešíme na vydanie kalendá‑
ra s výtvarnými prácami našich hospitalizovaných detí, ktorý je každoročne prekrásny. Učiteľky 
a vychovávateľky sa podieľajú tiež aj na príprave akcií počas sviatkov a stávností (Mikuláš, 
Vianoce).

Veľmi oceňujem prácu súčasnej pani riaditeľky Mgr. Renáty Šmálikovej, ktorá už 18 rokov veľ‑
mi aktívnym a iniciatívnym spôsobom zabezpečuje zlepšenie materiálneho vybavenia školy 
tvorbou nových projektov, kvalitu výuky a záujmových činnností.

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení má na Klinike detí a doras‑
tu svoje pevné miesto a bez jej činnosti si nevieme komplexnú starostlivosť ochoré deti ani 
predstaviť.

Patrí im veľká vďaka za ich kvalitnú prácu a spoluprácu od zdravotníckych zamestnancov 
a hlavne od hospitalizovaných detských pacientov a ich rodičov.

MUDr. Eva Hyrdelová
emeritná primárka Kliniky detí a dorastu JFL UK a UNM

a hlavne od hospitalizovaných detských pacientov a ich rodičov.
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Osmijanko, Osmijanko…

Hovorí sa, že zrelým dámam sa už vek nemá spomínať a pripomínať. No sú výnimky, kde by sme 
práve ten vek mali vyzdvihnúť. K takýmto výnimkám patrí aj oslava 55 výročia Základnej školy 
s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine.

Naše Združenie Osmijanko sa zaoberá humanizáciou zdravotníckych zariadení, jednoducho 
povedané: chceme vniesť trochu civilného prostredia do strohého, sterilného nemocničného ži‑
vota. Počas našej existencie, čo je zhruba 12 rokov, sme naše projekty realizovali vo viac ako 
40 nemocniciach. No sú také, ktoré nazývame našimi srdcovkami a do ktorých sa vraciame viac‑
krát, ale existuje iba jedna jediná, kde sme zrealizovali tri projekty.

Bola to práve pani riaditeľka školy pre nemocnici v Martine pani Mgr. Renáta Šmáliková, kto‑
rá nás oslovila prvýkrát a vďaka jej iniciatíve sa zrealizoval detský kútik na detskom oddelení. 
O nejaký čas neskôr sme komunikovali opäť a naša spolupráca sa stretla pri realizácii priesto‑
ru na vyučovanie na detskej psychiatrii. Človek by povedal, že „hádam by aj na jednu nemocnicu 
stačilo“, ale pokiaľ aj vidíte, že pozitívna energia, snaha o zútulnenie nemocničného prostre‑
dia, nádherné práce, ktoré zdobia oddelenia, učiteľov na čele s pani riaditeľkou, ktorí sú zapálení 
pre vec, neviete povedať nie. A tak vznikol aj tretí projekt – úprava návštevnej miestnosti na det‑
skom oddelení.

Tým, že máme pochodenú snáď každú nemocnicu na Slovenku, vieme porovnávať „nemocni‑
ce“ a „nemocnice“ a vždy vravíme, že ten pocit, keď ľuďom nie je ich práca ľahostajná, nezáleží 
od prístrojového vybavenia, ale predovšetkým od ľudí, od ľudí s veľkým srdiečkom. A takých 
v škole a škôlke pri Univerzitnej nemocnici v Martine nájdete. Možno aj preto mnohé z hospitali‑
zovaných detí v tejto nemocnici znášajú pobyt bez rodičov ďaleko lepšie, pretože pre nich tu nie 
je ich práca len prácou, ale aj koníčkom.

Možno ešte jeden postreh na záver. Každý rok sa tešíme, keď okolo Vianoc nám poštár donesie 
kalendár, ktorý táto škola vydáva. Práce, ktoré jej žiaci urobili a sú v kalendári, môžu byť s pokoj‑
ným svedomím vystavené v hociktorej galérii.

Blahoželáme a želáme všetko najlepšie, dobrý dych, aby sa podarilo tých 55 sviečok na torte 
sfúknuť na jeden nádych.

Mgr. Jana Pecsérke Kubranská,
občianske združenie Osmijanko
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Vážená pani riaditeľka,

pozitívny vzťah a priestor pre podporu ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Martine 
Združením prof. Matulaya nepriamo predurčil sám pán profesor Karol Matulay svojou činorodou 
aktivitou. Vzťah profesora Matulaya k detským psychiatrickým pacientom bol zrejmý od pr‑
vých chvíľ založenia kliniky v r. 1967. Pri prestavbe súčasných priestorov boli prvé izby určené 
len im. Po dokončení rekonštrukcie bola vyčlenená detská izba na ženskom oddelení, so samos‑
tatným personálom a programom. Súčasne mimo oddelenia bola trieda pre výučbu s učiteľom, 
kde sa uskutočňovali aj popoludňajšie tvorivé aktivity. Jeho prístup k detským pacientom bol mi‑
moriadne láskavý, vizitu zásadne robil počas vyučovania, zaujímal sa, aké výsledky deti v škole 
dosahujú, či sú v nich rozdiely oproti ich pôvodnej škole, vždy si nechal niečo zaspievať, pred‑
niesť básničku. Zvlášť ho zaujímali deti zo sociálne problémových rodín, kde aktívne vstupoval 
do kontaktu s rodičmi. Pani učiteľka bola pokladaná za súčasť pracovného kolektívu, pravidelne 
aj na sedeniach informovala o výsledkoch a problémoch vo svojej práci. Klinika mala aj sociálnu 
sestru, ktorú profesor posielal na neohlásené návštevy do rodín hospitalizovaných detí. Profesora 
mimoriadne zaujímala detská kresba a v rámci pracovnej detskej rehabilitácie napr. práca s hli‑
nou, na ktorú vedel zabezpečiť keramikára. Všetky jeho aktivity, kam podpora detských pacientov 
nepochybne patrila, vytvorili rámec, v ktorom sa realizujú súčasné aktivity združenia nesúce je‑
ho meno. Jednou z nich je aj podpora činnosti ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení v Martine.

Pre mňa osobne je podpora, ktorú vyvýjame smerom k Škole v bielom prostredníctvom 
združenia len prirodzeným pokračovaním niekdajších aktivít ešte z čias pôsobenia na čele 
Martinského klubu medikov. Projekty ako Detská nádej, na ktorom sa zúčastňovalo veľa mo‑
tivovaných dobrovoľníkov, ale aj organizovanie benefi čných koncertov alebo letných táborov 
prinášali všetkým zúčastneným významný prospech, či už piamo vykonanou pomocou ale aj 
vnútorným uspokojením a zadosťučinením pri konaní záslužnej práce.

Prajem škole a jej vedeniu do ďalšieho obdobia mnoho tvorivých síl a elánu na to, aby aj v ne‑
ľahkých časoch dokázala udržať a ďalej rozvíjať nielen bežnú činnosť, ale aj všetky nápadité 
projekty, vďaka ktorým je nami, ktorí stojíme v rôznych vzdialenostiach po jej boku, vnímaná ako 
klenot, ktorý si zaslúži obdiv, ochranu a ďalšiu podporu.

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
za Združenie profesora Matulaya
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Vážený pedagogický zbor!

Základná škola pri UNM v Martine plní významnú úlohu vo výchovno ‑vzdelávacom procese hos‑
pitalizovaných detí. V mnohých prípadoch nahrádza chýbajúci článok v rodinnom, ale aj školskom 
živote niektorých detí. V snahe zlepšiť podmienky, v ktorých tento proces prebieha a umocňuje sa 
strach z nového prostredia, okolia a spolupacientov, prináša Občianske združenie Matka a dieťa 
Turca možnosti dosiahnuť čo možno najoptimálnejší spôsob efektívnej adaptácie.

Občianske združenie Matka a dieťa Turca pomáha pri vytváraní podmienok pre plynulý prie‑
beh výchovno ‑vzdelávacieho procesu u hospitalizovaných detí. Jeho snahou je podporiť kreativitu 
a taktiež osvojenie si študijných návykov počas hospitalizácie. Úloha učiteľov a vychovávateľov je 
v terapeutickom procese veľmi významná. Mnoho hospitalizovaných detí zažíva strach, obavy, úz‑
kosť ako aj iné problémy, ktoré môžu zhoršovať proces adaptácie na ochorenie v nemocničnom 
prostredí. V mnohých prípadoch prebieha výchovno ‑vzdelávací proces v podmienkach, ktoré majú 
minimálny stimulačný efekt pri procese učenia sa. Optimálnou snahou všetkých členov učiteľské‑
ho tímu je dosiahnuť spokojnosť detí a ich rodičov.

Občianske združenie Matka a dieťa Turca sa zameriava na najslabší článok v rodine – na dieťa 
a jeho matku. Finančná podpora v tomto smere má viac ako želateľný efekt, a v uplynulom období je 
spolupráca OZ a ZŠ pri UNM veľmi intenzívna. Práve aj pre mnohé roly členiek OZ – matky, učiteľky 
a vychovávateľky nielen svojich detí je cieľ jednoznačný – dosahovať benefi ty pri vzdelávaní, vý‑
chove a v neposlednom rade aj v liečbe detí hospitalizovaných v nemocničnom zariadení. Veľakrát 
nevhodné rodinné prostredie privádza dieťa do zdravotníckeho zariadenia a stupňuje v ňom strach 
z nového, iného. Zabezpečením naozaj priam rodinného prostredia, podmienok v triede dochádza 
k očakávanému zlepšeniu zdravotného stavu detí. OZ vytvára aj priestor pre realizáciu učiteľov, 
vychovávateľov a aj samotných detí v nemocničnom prostredí. Proces psychosociálnej rehabilitá‑
cie vedie skúsený odborník, ktorý pre prácu potrebuje pomôcky, nástroje a koncepciu, ktorá musí 
spĺňať predpísané kritériá. Osobnostné predpoklady a optimálne pracovné prostredie v nemoc‑
ničnom zariadení znamenajú očakávaný efekt v  liečebnom procese. OZ veľmi ochotne a citlivo 
pristupuje k riešeniu optimalizácie prostredia zabezpečujúceho výchovno ‑vzdelávací proces, ako 
aj podpora voľno ‑časových aktivít detí v  hospitalizovaných detí. Minimalizácia strachu pros‑
tredníctvom optimálneho prostredia v  nemocničnom zariadení je taktiež jeden z  očakávaných 
benefi tov. Podporovaním detí pri kreovaní ich estetického cítenia na vedomej či podvedomej úrov‑
ni vedie OZ k opakovaným snahám otvárať spoluprácu so ZŠ pri UNM.

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
za Občianske združenie Matka a dieťa Turca

Pamätnica Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine

39

Blahoželania

Matka a dieťa Turca
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Všetko najlepšie milá škola, rozosievateľka múdrosti a radosti! 

Tunajšia základná škola a materská škola slávi tento rok už 55 rokov svojho trvania. Vystriedalo sa tu viac uči‑
teľov a mnohí z nich už nie sú medzi nami. Ja som teraz už najstaršia zo žijúcich pedagógov a možno práve to 
ma dnes oprávňuje zaspomínať si.

Moje prvé učiteľské pôsobisko bolo na Kysuciach v malej dedinke Radôstka. Po ôsmich rokoch som sa presťa‑
hovala za manželom do okresu Martin, na nové miesto do Šútova a neskôr do Krpelian. Trvalo to 10 rokov.

V roku 1975 ma preložili na tunajšiu základnú školu ako vychovávateľku do školskej družiny, kde som pra‑
covala s hospitalizovanými deťmi až do roku 1978. Bola to iná práca, na akú som bola doteraz zvyknutá, ale už 
vtedy som v nej začala hľadať dovtedy nepoznané čaro. Išlo hlavne o to, aby sa choré deti cítili dobre aj v tom‑
to prostredí. Pri práci sme sa zameriavali na estetickú, mravnú, pracovnú a výtvarnú výchovu. Každý rok boli 
práce našich detí vystavené vo výkladoch rôznych predajní. Práca to nebola ľahká, lebo deti nemohli byť všetky 
v jednej miestnosti. Materiálu na prácu bolo málo. Často sme si rôzne drobnosti kupovali sami, alebo vyprosi‑
li od známych…

Od roku 1978 do roku 1993 som pracovala ako učiteľka 1. až 5. ročníka. Forma práce bola iná ako na bežných 
školách, aj v tých rokoch tu boli deti z rôznych škôl a ročníkov. Aby sa deti mohli vyučovať, vyžadoval sa súhlas 
lekárov a individuálny prístup k deťom, knihy a drobné pomôcky sme nosili v taškách po oddeleniach. Prácu 
si musel vyučujúci zadeliť aj časovo. Niektoré deti boli hospitalizované dlhšiu dobu a mohli sa učiť jeden, dva, 
alebo tri predmety. Učila som na detskom, ortopedickom a chirurgickom oddelení. Najlepšie sa mi pracova‑
lo na ortopédii s menšími deťmi, ktoré boli sústredené na detskej izbe spolu. Staršie ležali aj medzi dospelými 
pacientmi, čo neraz sťažovalo moju prácu. Väčšie boli prefíkanejšie a stávalo sa, že sa snažili nejako zašiť, ale‑
bo si nepripravili úlohy, prípadne nenaučili učebnú látku. Zažila som aj úsmevné, ale aj smutné príbehy…

Moja práca sa skončila v júli 1993 odchodom do dôchodku, ale aj potom som chodila zastupovať chýbajúce 
učiteľky.

Terajším pracovníkom tunajšej školy želám veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov do ďalších rokov.

Kamila Ďurinková
učiteľka základnej školy v rokoch 1975 – 1993

24 rokov – je to veľa? 

Nie, ak má človek svoju prácu rád, a ja som ju rada naozaj mala. A mala som aj veľké šťastie, dostala som sa 
do vynikajúceho kolektívu.

Vďaka za pekné prijatie a podporu v náročných nemocničných podmienkach.
Aké vlastne boli? Určite najlepšie na detskej a psychiatrickej klinike, kde boli vytvorené priaznivé pracovné 

podmienky – samostatné učebne. Na ostatných klinikách síce boli detské izby, ale často boli školáci aj medzi 
dospelými pacientmi. Takže „hospitácie“ som mávala aj od nich, no dalo sa to „obhájiť“.

Tešilo ma, keď sa deti hrnuli do učenia, bývali aj situácie, keď som ich musela presviedčať. Chcelo to veľa po‑
chopenia, trpezlivosti a empatie, pretože zdravotný stav mnohých z nich bol vážny, deti boli ubolené a smutné.

V dobrom spomínam aj na ústretovosť zo strany zdravotníckeho personálu. Milé boli stretnutia s bývalými 
žiakmi v meste, keď ma oslovili „Pani učiteľka, vy ste ma učili, už sa nepamätáte?“

Práca učiteľky v nemocnici, práca s chorými deťmi, práca so žiakmi na lôžkach bola náročná, ale ja som ju 
robila s láskou.

Mgr. Ľudmila Ardová
učiteľka základnej školy v rokoch 1981 – 2005
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24 rokov v materskej škole 

Moje pôsobenie sa v materskej škole v nemocnici začalo, keď pani učiteľka Anna Jesenská odchádzala do dô‑
chodku. Oboznámila ma so svojou prácou a ja som 1. 2. 1991 nastúpila na jej miesto.

Vtedy sa učilo v izbách na detskom oddelení. Najdôležitejšie a niekedy najťažšie bolo zaujať deti tak, aby boli 
na izbe a nebehali po chodbe. Bolo to náročné, lebo izieb bolo až dvanásť a vtedy sa mamičky k deťom na od‑
delenie neprijímali.

Až neskôr sa zriadila špeciálna herňa pre malé deti, a to na izbe č. 3. Nachádzal sa tam prebaľovací stôl, 
do ktorého som ukladala hračky a pomôcky. Deti sedeli za malým stolíkom, kde prebiehala výchovno – vzdelá‑
vacia činnosť. Bola to jednoducho nemocničná izba, ktorú som vyzdobila obrázkami, aby sa tam deťom páčilo 
a aby sa cítili príjemne.

Spočiatku bolo zariadenie herne zastaralé (skrine, stena, hračky, posteľ, koberec), postupne sa jej však ve‑
novalo viac pozornosti. Začali sa kupovať nové, moderné hračky a pomôcky, vymenilo sa zariadenie herne tak, 
že vznikla moderná a vkusne zariadená materská škola, ktorú nám mohol každý závidieť. Veľmi nám pri tejto 
modernizácii a estetizácii prostredia pomohlo združenie Osmijanko. Herňu zmenili na nepoznanie – steny po‑
maľovali veselými obrázkami, zakúpili detský funkčný nábytok, počítač, hračky, stavebnice a prekrásne knižky.

V tejto herni boli podmienky na prácu oveľa lepšie. Deti sem prichádzali z izieb, aby zabudli na často neprí‑
jemné vyšetrenia. Spomínam si, že najmä odber krvi im spôsobil veľa stresu, bolesti a plaču.

Či tu už boli deti spolu s matkami, alebo bez nich, potrebovali si spríjemniť čas v nemocnici. Veď koľkokrát 
som ich počula povedať „tu je iný svet“.

Indivinduálny prístup, ktorý sa v nemocničnej materskej škole uplatňuje na prvom mieste spôsobil, že sme 
si boli s deťmi navzájom veľmi blízki. Boli to jednoducho moje „adoptované deti“.

Napriem tomu, že som prácu učiteľky materskej školy v nemocnici robila dlhých 24 rokov, rada si na ňu spo‑
mínam a mám na ňu príjemné spomienky.

Eva Lichnerová
učiteľka materskej školy v rokoch 1991 – 2015
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Aké to bolo? 

Bolo to obdobie plné rozporov… Vždy som sa tešila na nové deti, no vedomie, z akého dôvodu prišli do nemoc‑
nice, mi robilo vrásky na duši. Väčšinou boli ubolené a ustráchané z nového prostredia, mnohé sa báli bielych 
plášťov, ktoré ich „ohrozovali“ fonendoskopmi a ihlami.

My, učiteľky, sme sa snažili, aby sa aj napriek tomu cítili bezpečne. Šťastná a smutná zároveň som bývala aj 
v čase, keď sme si s deťmi na seba zvykli a ony čoskoro odchádzali do domáceho liečenia.

Nájsť si cestu k niektorým z nich nebolo jednoduché. Zbližovali a spoznávali sme sa pomocou hier a rôz‑
nych aktivít, ktoré nebolo vždy jednoduché prispôsobiť zdravotnému stavu malých pacientov. Mnohé prípravy 
na činnosť nám zabrali hodiny a keď sme mali cieľ na dosah, prišla na rad vizita a ja som musela svoju prácu 
s deťmi prerušiť, či veľakrát aj ukončiť.

Vždy pred odchodom zo školy som si herňu na oddelení pre menšie deti upratala a pripravila na ďalší deň. 
Ale ako to už býva, občas sa do rána našiel nejaký „dobrák“, v ktorom poriadok a školské pomôcky nevzbudzo‑
vali autoritu. Na druhý deň som sa veľakrát sklamaná pozerala na rozhádzané hračky a knihy.

Na druhej strane som denne obdivovala nepretržitú prácu lekárov, zdravotných sestier, pomocného perso‑
nálu a snahu kolegov učiteľov či návštevy z vedľajšej izby – pomôcť. To chceli naozaj všetci. Každý pacient mal 
svoj príbeh, každá diagnóza bola špecifická. Neriešili sme vlastné starosti, ale strádanie toho najdôležitejšie‑
ho – zdravia, nás spájalo a otváralo nám srdcia.

Niektorí sa ma pýtali: Ako môžeš denne chodiť medzi choré deti? Aký je to pocit, keď im nevieš pomôcť? 
Či sa dá niekedy zvyknúť na detský plač? Nuž, pre empatického človeka je to nesmierne ťažké. Kto nezažije, 
nepochopí.

Bola som vtedy ešte mladá, plná energie a optimizmu. Dnes, s odstupom času a potom, ako som sa sama 
stala matkou, už viem odpovedať na jednu z otázok: na detský plač sa nikdy nedá zvyknúť! A je úplne jedno, 
či utierate slzy vlastnému alebo cudziemu dieťaťu. Tak, ako po mojom nástupe do Martinskej fakultnej ne‑
mocnice (vtedy sa tak nemocnica volala), aj v terajšej práci tíšim deti v náručí či na kolenách, alebo ich držím 
za ruku, keď to potrebujú. A ešte aj dnes občas pustím slzičku a prosím pritom Boha, vesmír, prírodu a všetky 
dobré sily, aby nárek ustal. Veď žiadne dieťa si žiaľ a bolesť nezaslúži.

Čo Vám zaželať?
Pri každej príležitosti si úprimne poprajte veľa zdravia. Je vzácne ako drahokam. Veď zdravý človek má pria‑

ní milión, chorý má len jedno…

Vaša 

Beáta Budiská
učiteľka materskej školy v rokoch 1992 – 2005
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Vážená pani riaditeľka, vážené kolegyne!

S veľkou radosťou Vám chcem zablahoželať ku krásnemu jubileu, k 55. výročiu školy. Je to výnimočné výro‑
čie výnimočnej školy, v ktorej nepočuť školský zvonček, ale len láskavé slová učiteliek a vychovávateliek, ktoré 
každodennou tvorivou prácou uľahčujú deťom návrat späť do domovskej školy a zároveň pomáhajú pri ozdra‑
vovaní tela i detskej duše, pomáhajú deťom zabudnúť na nemocničné prostredie a rozvíjať ich tvorivosť.

Dovoľte mi, milí priatelia, pri tejto vzácnej príležitosti darovať Vám symbolickú kyticu uvitú zo slov 
J. A. Komenského „Komukoľvek môžeš pomocť, pomôž mu rád, ba i celému svetu. Už dávno sa hovorí, že slúžiť 
a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí“, ktoré veľmi dobre vystihujú Vašu záslužnú prácu.

Veľmi rada si spomínam na prvé stretnutia s kolektívom školy v roku 1991, ale i na mnohé ďalšie. Prežili 
sme spolu 25 rokov, ktoré sú pre mňa nezabudnuteľné. Boli to stretnutia veselé i vážne, ale vždy naplnené 
ľudskosťou. Počas týchto rokov došlo v škole k viacerým zmenám, ale láska a úcta k dieťaťu, pedagogic‑
ký optimizmus a entuziazmus pri riešeni nových úloh boli a sú symbolom práce pedagogického kolektívu 
Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine. Jadrom tohto kolektívu je riaditeľ‑
ka Mgr. Renáta Šmáliková, ktorá nepozná slová „nedá sa“, keď ide o školu, o pomoc deťom, či iným ľuďom.

Milá pani riaditeľka, milé kolegyne, z celého srdca Vám želám, aby ste ešte dlhé roky v dobrom zdraví plnili 
Vaše krásne poslanie v prospech detí, ktoré ochorenie vytrhlo z kruhu rodiny, a ktoré v nemocničnom prostre‑
dí tak veľmi potrebujú Vaše pedagogické majstrovstvo, láskavé srdcia i hladkajúce ruky.

S úctou

PaedDr. Anna Klein ‑Krušinová
do roku 2015 metodička pre špeciálne školy a zariadenia v Žilininskom kraji
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Milá pani učiteľka,

ďakujem za každý jeden deň, ktorý som s Vami prežila. Dni boli občas zlé a občas úžasné, ďakujem aj 
za to, že ste neraz privreli všetky štyri oči a dali mi jednotku. Ste úžasný človek, ktorý má veľké srdce 
a rád pomáha. Dobre sa mi s Vami pracovalo, ešte raz veľká vďaka.

S láskou  Andrea

Milé pani vychovávateľky,

ďakujem za spestrenie môjho 9‑dňového pobytu v nemocnici. Pomohli ste mi zahnať nudu, naučili 
ste ma novým veciam a vďaka Vám mi čas bežal rýchlejšie. Vedeli ste sa so mnou porozprávať, často‑
krát mi aj zlepšili náladu. Atmosféra v tvorivých dielňach bola príjemná, rada som sa tam vracala.

Ďakujem za Váš čas a všetky tie výtvory, ktoré som si s Vami mohla urobiť. Deti môžu byť rady, že 
ste tu. Aj ja som vďačná.

Prajem Vám v budúcnosti veľa úspechov, inšpirácie a tvorivých detí, hlavne nech Vás všetky poslú‑
chajú. Držte sa a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme, ale pri inej príležitosti.
Dielne s Vami sú najlepšie, nedá sa im nič vyčítať, no ich jadro tvoríte Vy – krásne, milé, starostlivé 
a talentované pani vychovávateľky.

Posielam ešte jedno veľké ĎAKUJEM!

Vaša Lucia

NaPísali Nám

Milá pani vychovávateľka,

ďakujem za čas, ktorý som s Vami prežila. Ste skvelý človek s veľkým srdcom, síce niekedy až príliš 
prísna, ale keď som si to zaslúžila…

Už som sa spamätala a to vďaka Vám. Začínam nový život v snahe sa učiť, nikdy nezabudnem 
na chvíle, keď ste ma objali za to, že som dostala jednotku, za podanie ruky. Nezabudnem na to, ako 
ste ma stále chválili, nezabudnem na Vás.
 
S láskou Barbora
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Napísali nám

Milá škola,

nedá sa povedať, že čo sa týka zdravia, som bola výnimočným dieťaťom. Ani príliš zdravá, ani prí‑
liš chorá, no každopádne som sa pár dlhším návštevám v nemocnici nevyhla. Niektoré boli počas 
prázdnin a za mrežami infekčného (a to boli pre celú rodinu trochu „akčné“ Vianoce), iné ma vytrhli 
zo školských lavíc, ktoré som mala veľmi rada.

Na veľa vecí si z týchto nemocničných období nepamätám, lebo som už dosť „veľká“, ale na niečo 
predsa len. Možno aj preto, lebo „spomienka“ sa stále hompáľa na stene v rodičovskej kuchyni. Znie 
to ako klišé, ale to vyrobené papierové slnko akoby vnášalo svetlo do dlhých nemocničných (a tým 
pádom trochu sivých) dní. Vyrábali sme ho v rámci výtvarnej výchovy s pani vychovávateľkami 
v nemocnici a ešte teraz mi pripomína ich milotu a starostlivosť, s ktorou sa snažili pripomenúť 
nám bežné problémy, zamestnať hlavu iným ako myšlienkami na chorobu.

Dobre sa im to darilo a ja si ich, tak ako všetkých mojich učiteľov a vychovávateľov, veľmi vážim. 
S tou pridanou hodnotou, že v nemocnici svojím prístupom ukazujú, že sa dá pozitívne a dopredu 
myslieť aj v ťažších životných situáciách.
 Romana

Vážená pani riaditeľka,

Školu v bielom som spoznala pred 30 rokmi, keď som bola dlhší čas hospitalizovaná v nemocnici. 
Veľmi ma prekvapilo, keď za mnou na izbu prišla neznáma, usmievavá pani a povedala, že sa ideme 
učiť. Nečakala som, že sa s pani učiteľkou stretnem aj tu. Spočiatku som samozrejme nebola veľ‑
mi nadšená, ale neskôr som ocenila, že mi rýchlejšie prejde nekonečný, nudný čas strávený ležaním 
v posteli. Spolužiačky mi nosili úlohy a učivo. Tie som potom preberala s pani učiteľkou, ktorá sa mi 
individuálne venovala a každá jednotka ma potešila. Po návrate do svojej školy som nemusela dobie‑
hať zameškané učivo, nemala som vymeškané hodiny a získané známky učitelia akceptovali.

Náročnú prácu pedagógov v nemocničnej škole si vážim a vnímam pozitívne a som rada, že škola 
existuje už 55 rokov a stále je potrebná.
 Eva V.
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Napísali nám

Vážená pani riaditeľka,

činnosť Školy v bielom považujem ako milujúca matka za veľmi prospešnú, nakoľko pomáha de‑
ťom – žiakom pri pobyte v Univerzitnej nemocnici nestratiť kontakt s vyučovaním.

Vychádzam z vlastnej skúsenosti, keď si moja 7‑ročná dcéra Timea mala možnosť s pani učiteľkou 
zaujímavou a zábavnou formou zopakovať učivo, ktoré preberala vo svojej škole, ale prebrať aj učivo 
nové. Pre Timejku to bol čas, v ktorom mohla zabudnúť na bolesť a na dlhú chvíľu v izolácii oddele‑
nia detskej jednotky intenzívnej starostlivosti.

Príjemne ju rozveselili aj klauni zo zduženia ČERVENÝ NOS.

Ďakujeme a prajeme veľa úspechov.
 rodina Kuňáková
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