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Vznik základnej školy  na ulici Slobody v Košiciach úzko súvisí so vznikom 

a rozvojom najväčšieho hutného gigantu - Východoslovenských železiarní -

v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 

Metropola na východe Slovenska menila v tomto období svoju tvár. 

Vyrástlo nové dvanásťtisícové sídlisko Nové mesto, ktoré zabezpečovalo životné 

a spoločenské potreby zamestnancov železiarní a ich rodín.  

V rokoch 1963 – 1964 sa začalo s výstavbou v poradí druhej základnej 

školy na rozrastajúcom sa sídlisku. 

Moderná stavba vo forme jednoposchodových budov bola ukončená pred 

termínom a poskytovala navonok pekný pohľad. Prvý 14 – členný učiteľský 

kolektív na čele s  riaditeľom školy pánom Gurským a jeho zástupcom pánom 

Bodnárom  však musel urobiť ešte hodný kus práce na úprave tried a okolia 

pavilónov.  

 

 



1. septembra 1964 prekročilo prah novej ,,ZDŠ na Luníku III “ prvých 177 

školákov a škola sa stala pre svojich prvých malých obyvateľov skutočne príjemným 

prostredím. Život v škole sa rozbehol naplno. Už v samotných začiatkoch pôsobil 

na škole 39 členný spevácky súbor pod vedením pána učiteľa Osifa. Žiaci sa 

úspešne zúčastňovali športových a kultúrnych podujatí. Masovú účasť škola 

zaznamenala v turistických akciách Kóta 406,  Zraz turistov v Kysaku a v rámci 

okresu sa umiestnila na prvom mieste. Na konci školského roka 1964/65 mala 

škola už 493 žiakov a učiteľský zbor sa rozrástol o päť nových členov.  

 

  

 

 

 

Neskôr vyrástol  pri škole krásny veľký športový areál s tribúnou, 

atletickou dráhou a ihriskami, rozkvitla záhrada so žiackym políčkom, pribudla 

knižnica , klubovňa a ambulancia zubného lekára.  

V školskom roku 1966/67 pôsobilo v škole pod vedením učiteľov, ochotných 

rodičov a priateľov školy až 28 krúžkov!  

 



 

 

 

S rastom počtu obyvateľstva na novom sídlisku rástol aj počet žiakov 

školy. Dočasne sa muselo pristúpiť k dvojzmennej prevádzke na prvom stupni.  

       



 

 

 

 

V školskom roku 1968/1969 sa vytvorili na škole podmienky pre 

zavedenie 5-dňového pracovného týždňa. Pracovný čas sa využíval 

efektívne. V ročníkoch 6 – 8 sa vyučovalo podľa schválených učebných 

osnov pre školy experimentujúce s vyučovaním s voliteľnými 

predmetmi, čo prispelo k zvýšenej účasti žiakov na matematickej, 

chemickej a fyzikálnej olympiáde. 

 



 V školskom roku 1977/78 mala škola 1139                            

žiakov !  

 

Škola žila každý rok životom bohatým na rôzne akcie, besedy, súťaže, 

zbery, výlety... 

 

 

    

  

   

 

 



Pripomínala si dôležité sviatky a výročia, organizovala akadémie, karnevaly 

a výstavy.  

   

 

Školu navštívili delegácie z Fínska, Vietnamu, Maďarska, Bulharska, Poľska, 

Ukrajiny,  či  bývalej ZAR. Zvlášť priateľské boli dlhoročné vzťahy s družobnou 

školou v maďarskom Egeri. 

 

  

 

 



15.09.1981 bolo pri ZDŠ ul. Slobody v Košiciach z rozhodnutia MsNV – 

odboru školstva v Košiciach zriadené Polytechnické centrum. Cieľom centra bolo 

zvýšiť úroveň vyučovania technických prác žiakov desiatich základných škôl 

v obvode Košice II, zabezpečiť vplyv technických prác na profesionálnu orientáciu 

žiakov a zapojiť žiakov do produktívnej a verejnoprospešnej práce. Polytechnické 

centrum spolupracovalo so ZŤS Košice, PREFA Košice Krásna a SOU-ZŤS Košice. 

 

 

 

 

 

Škola počas svojej existencie vychovala veľa odborníkov – lekárov, učiteľov, 

umelcov, športovcov, remeselníkov... Snáď spomenieme operného speváka  

Štefana Margitu, 

                                                  



či známych vodnopólistov  Jána Tomu a Karola Krupaniča, ktorý pôsobil na škole 

ako učiteľ telesnej výchovy.  

                                             pán učiteľ Krupanič 

                

    

Škola spolu so sídliskom a jeho obyvateľmi časom trochu zostarla. Takmer 

60 rokov existencie vrylo síce zopár vrások do jej tváre, ale nič neubralo na jej 

mladistvom duchu a eláne. V súčasnosti si do lavíc školy sadajú už deti či vnuci  jej 

prvých absolventov. 
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Prehľad riaditeľov na škole od jej vzniku  

1. 1964/65 – 1970/71    Eugen Gurský 

2.  jún 1971 – september 1971   poverený Jozef Bodnár 

3.  október 1971 – február 1972  Anastázia Pírová 

4.  marec 1972 – 1989/90   Ján Šimko 

5.  1990/91 – 1997/január 1998  Eva Tkáčiková 

6.  február 1998 – apríl 1999  Mária Kišidajová 

7.  máj 1999 – január 2000   Miroslav Čorej 

8.  február – august 2000   poverený Ján Garančovský 

9.  2000/01 – 2015/16   Mgr. Zuzana Haciová  

                                        


