
Spomienky zaťažené Tribečskou... 

 
   Nepatrím k rodeným žochárom, ale to miesto, kde 

budova Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch 

dnes stojí, si pamätám naozaj už veľmi dlho. Je za Smrťkou 

(Cintorínska kaplnka, márnica, kostnica. Vo farskej kronike sa prvý 

krát spomína už v roku 1770, kedy bol na Krušovskej ceste rozšírený 

cintorín a práve tam bola postavená kaplnka. Po tom, ako bol v roku 

1851 cintorín zrušený, zostala len kaplnka s kúskom pozemku okolo.), 

blízko verejnej studne, aj dnes ešte prístupnej, z ktorej si 

miestni súdobí hasiči chodili čerpať vodu. Neďaleko som, 

ako malý chlapec, býval (r. 1950) so svojimi rodičmi. 
 

   Zdá sa mi, že som tam bol aj vtedy, keď novovybudovanú 

školu (r. 1967) navštívil (v septembri 1970) prezident republiky  

L. Svoboda. Vtedy som už bol stredoškolským profesorom 

miestneho gymnázia. Postupne som poznal osobne riaditeľov 

tejto základnej školy (Falát, Valjent, Banáry) a učil som aj 

niektorých ich potomkov. 
 

   Aj moje deti (Terézia, Tomáš a Teodora) navštevovali (1977−1989) túto osemročnú základnú 

školu, aj keď ich „autentické spomienky“ sa mi, ani po miernom nátlaku, nepodarilo písomne od 

nich získať. Neviem či je to „normálne“ a prečo to tak je. 
 

   Spomínam si, že som v budove tejto školy lektoroval v začiatkoch uplatňovania výpočtovej 

techniky a programovania, aj ako vysokoškolsky učiteľ didaktiky matematiky. Rád som šíril osvetu, 

motivačné impulzy, tvorivé podnety. 
 

   Nezdá sa to, ale na spomínanej škole som pôsobil aj 

oficiálne. Ako poslanca MsZ (1998−2010) ma delegovali 

do Rady školy. Spoznal som aj niečo zo zákulisia, ale bol 

som „vystrčený“ aj na školskom dvore. Aktívne som sa 

zúčastnil voľby riaditeľky školy. Pravidelne „straším“ na žiackom čitateľskom maratóne... 
 

   V súčasnosti (r. 2017) na Tribečskej ulici (č. 2136/8) v Topoľčanoch nielen 

bývam, ale aj rád chodím (ako emeritný učiteľ počtov a merby) ukazovať, 

talentovaným žiakom základnej školy na „našej“ ulici, krásu i význam 

matematickej kultúry. Na niektorých „podarených“  absolventov z rokov 

predchádzajúcich  (od roku 2008; M. Pavlík, A. Petráš, A. Rybanský, Šimon 

Varga, R. Kuník) aj v dobrom spomínam... Ak chcete vedieť, o čom sme sa 

spolu bavili, pozrite na http://www.zstribecskato.sk/skolska-m.html 

 

   Tuším, že som, predsa len dosť, zaťažený spomienkami na topoľčiansku 

základnú školu na Tribečskej... Nielen preto prajem učiteľom i žiakom 

jubilujúcej školy, aby mali tvorivo úspešných aj ďalších 50 rokov výchovného 

i vzdelávacieho pôsobenia.  

Dušan Jedinák 
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