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J A N Č Á T Ján
Správca školy (1731 – 1755)
Nemáme bližšie údaje o jeho osobe. Vieme, že učil popri vykonávaní úloh
organistu. Do Tekova prišiel za pôsobenia farára Imricha Bána z Nádašu, ktorý
zakúpil nový organ do kostola Nanebovzatia Panny Márie.
Ján Jančát sa pravdepodobne narodil v roku 1705, keďže sa zachoval údaj, že
ešte ako 50-ročný v roku 1755 vyučoval deti v Tekove.
Škola bola v Tekove aj pred rokom 1731. Je známy údaj, že v roku 1713 chodili
deti v zime do školy 4 roky.
Záznam z roku 1746 hovorí o príjme učiteľa: „Jeden voz dreva a jedna zlatka za
každého žiaka ročne.“
Je záznam, že aj od roku 1779 až do roku 1878, keď bola postavená dvojtriedna školská budova, slúžila ako učebňa jediná miestnosť, izba na konci
organistovho bytu. Vykurovaná bola drevom, ktoré do školy nosili deti po
jednom polienku. Obecný výbor až v roku 1884 schvaľuje dve siahy dreva na
vykurovanie školských učební.

M I C H A L O V I Č Ján
Správca školy (1842 – 1863)
Nemáme údaje o jeho osobe. Vykonával funkciu notára, učiteľa a organistu.
Zachoval sa údaj, že vyučoval 70 detí. V obci v roku 1828 žilo 777 obyvateľov
v uliciach Vrch, Vŕšok, Kamenná brána, Mlynská ulica, Garázberok a Dolina.
Do školy deti chodili v zime tzv. zimná škola.
Učiteľ Michalovič pôsobil v Tekove v nepokojných rokoch 1848. V tej dobe bol
Tekov centrom revolučných udalostí. V Starom Tekove bolo veliteľstvo
revolučných gárd a na fare bol ubytovaný veliteľ generál Wysocký. Zaslúžil sa
o zrušenie rozsudku smrti nad tekovským kaplánom národovcom Jánom
Palárikom.
Ján Michalovič používal pri vyučovaní tieto učebnice:
Literárne A,B,C
Orthografia
Uhorská geografia
Hospodárska náuka
Nová Biblia
Počty
Príjem učiteľa stanovený v roku 1844 bol 5 meríc raže a 8 zlatých ročne. Táto
úprava platila do roku 1884.

U X A Karol
Správca školy (1863 – 15.5.1877)
Nemáme údaje o jeho osobe. Vykonával funkciu notára, učiteľa a organistu.
Pretože sa stále zvyšoval počet detí, na vlastné náklady v lete zamestnáva
výpomocného učiteľa. Okrem platu mu poskytuje byt a stravu.
Stále sa vyučuje v miestnosti na konci organistovho domu. Ku koncu jeho
pôsobenia ako učiteľa sa začalo s prípravou areálu pre výstavbu školy. Stavba sa
realizovala v prvom roku pôsobenia jeho nástupcu Pavla Ivičiča.

I V I Č I Č Pavol (*1858 - †24.3.1892)
Správca školy (15.5.1877 – 24.3.1892)
Pavol Ivičič vykonával v obci správcu školy a organistu.
V roku 1884 sa zmenil príjem učiteľa z 5 na 8 meríc raže a z 8 na 19 zlatých. Pribudla aj pôda
„učiteľova oráčina“.
Pavol Ivičič sa narodil v Skalici v r. 1858. Pedagogické vzdelanie získal v rokoch 1872 –
1876 v Leviciach na vtedajšom Učiteľskom ústave. Po príchode do Tekova sa oženil
s rovnako starou Jolanou Mackovou. Mali spolu tri deti, Júliusa v roku 1882 (pôsobil ako
poštmajster v P. Ruskove), Jozefa v roku 1884 (pôsobil ako notár v Starom Tekove) a Pavla
v roku 1888 (pôsobil ako notár v Rybníku). Zomrel mladý vo veku 34 rokov pravdepodobne
na TBC.
P. Ivičič bol v obci obľúbený. Bol vážnej povahy, urastený chlap so zvučným hlasom
a dobrý organista. Skladal aj hudbu pre organ. Správcom školy bol až do svojej smrti. Pri jeho
nástupe za správcu školy sa ešte vyučovalo v miestnosti na konci domu správcu školy.
Podmienky boli nevyhovujúce a obec spolu s farským úradom pripravovala výstavbu
samostatnej školskej budovy.
Pri byte správcu školy, (teraz nazývaný aj stará fara), kde sa uvažovalo s výstavbou
samostatnej školskej budovy, bola súkromná zástavba. Na mieste budúcej školy bol dom
a dvor Michala Hajku, ktorý sa asanoval Náhradný dom pre M. Hajko obec postavila v práve
otvorenej ulici nazývanej Garázberok, teraz ulica Štúrova.
Zadanie na stavbu novej školy získal v konkurze vybraný podnikateľ Štefan Hegedüš.
Stavebný náklad bol 1600 zlatých. Začalo sa stavať na jar 1878 a 15. augusta v tom istom
roku bola škola aj rodinný dom postavený.

P I V O N K A Štefan (........- †1915)
Správca školy (24.3.1892 – 1.8.1915)
Štefan Pivonka bol usilovný, vzdelaný a u občanov obľúbený učiteľ. Bol ženatý.
Rodine sa narodila jediná dcéra Jolanka ( *22.4.1883-†21.4.1899), zomrela ako
16-ročná. Má na cintoríne i v súčasnej dobe dobre zachovalý a občanmi
udržiavaný hrob. Smrť jedinej dcéry poznačila manželov, učiteľ Štefan sa stále
viac oddával alkoholu a manželka upadala do depresie. Keď sa k alkoholizmu
pridružila rakovina ústnej dutiny, učiteľ si vzal život.
Bol správcom školy dlhých 23 rokov. Propagoval včelárstvo, nové spôsoby
v poľnohospodárstve a podporoval poistenie domov proti požiarom. Od roku
1894 je zriadené miesto pre výpomocného učiteľa. Plat učiteľa určuje školská
stolica na 150 zlatých ročne. Detí v Tekove stále pribúdalo a sprísňovala sa aj
kontrola na povinnú školskú dochádzku. Na konci 19. storočia bolo
školopovinných detí takmer 200. Už nestačili dve školské učebne postavené
v roku 1878 i keď počet detí v triedach bol v tej dobe niekedy až 80. Pre miesto
druhého stáleho učiteľa v roku 1900 dostáva obec štátnu podporu. Plat druhého
učiteľa s nákladmi na ubytovanie je 1000 korún, 60 korún náhrada za záhradu,
dve siahy palivového dreva.
Na zasadnutí 20.1.1903 prijal obecný výbor uznesenie o postavení troch
učební. Pre stavbu bol v konkurze vybraný podnikateľ Izidor Sauer. Stavebné
náklady boli 5000,- korún. Tretia učebňa bola otvorená v roku 1904. Detí stále
pribúdalo a v roku 1907 ich už bolo 250. Cirkevný školský dozorca, ale aj
administratíva župného výboru žiadali zriadiť štvrtú učebňu. Udalosti 1.
svetovej vojny riešenie oddialili.

T Ó T H Zoltán
Správca školy (1.8.1915 – 1.8.1917)
Nezachovali sa bližšie údaje o tomto správcovi školy. Nastúpil za správcu po
Štefanovi Pivonkovi, ktorý bol poznačený rodinnou tragédiou. Viedol školu
v období 1. svetovej vojny. Pred vypuknutím vojny bolo v Tekove 250
školopovinných detí. Vyučovalo sa 6 rokov, vyučovacím jazykom bola
maďarčina.

Pohľad na školu v období po 1.
svetovej vojne. Zľava priečelie
bytu organistu, ktorý zastával aj
funkciu správcu školy. V strede 2triedna budova školy z roku 1878
už s novou tvrdou krytinou.
V pravo tzv. nová trieda postavená
v roku 1904.

P E T R Á Š Vojtech (*13.10.1888 – †24.7.1950)
Správca školy (1.8.1917 – 1921)
potom riaditeľ školy (1921 – 1.7.1932)
Narodil sa ako štvrté z piatich detí v remeselníckej rodine v Beluši pri
Trenčíne. Gymnázium absolvoval v Trenčíne v roku 1906. Vzdelanie učiteľa
a organistu získal na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule v roku 1908.
Nostrifikačnú skúšku si urobil v r. 1920 v Prahe. Vzdelanie si doplnil
v Košiciach skúškou pre vyučovanie na Hospodárskej škole. Ako učiteľ,
správca či riaditeľ školy a organista pôsobil v Trenčianskej Teplej (1906-1908),
Vysočanoch (1908-1910), Ludaniciach (1910-1917), Starom Tekove (19171932), Kozárovce (1932-1938), Vrútky (1938-1939), Bratislava (1939).
Pracoval na Povereníctve hospodárstva v Bratislave ako hlavný tajomník pre
hospodárske školstvo (1939-1950).
Bol silnou osobnosťou. Podporoval sociálny a národnostný rozvoj po vzniku
Československa u žiakov a u občanov v Starom Tekove, v obci na okraji
slovenskej rečovej oblasti. Pri jeho menovaní za správcu školy bola vyučovacím
jazykom maďarčina. Od 1. 9.1931 sa predĺžilo vyučovanie na 8 rokov. Po
vzniku ČSR zaviedol vyučovanie na škole v slovenskom jazyku. Počas jeho
pôsobenia od 1.2.1924 pribudla k trom jestvujúcim štvrtá učebňa v Obecnom
dome – tzv. Fischerova škola. V roku 1932 bolo v škole zavedené elektrické
osvetlenie. Podporoval nadané deti, aby pokračovali v štúdiu. Zaujímal sa
o študentov počas ich štúdia na vyšších školách.
Oženil sa 20.7.1909 s Valériou Pindúrovou zo Žiliny. Do Tekova prišla rodina
s tromi deťmi: Valeriánom, Šarlotou a Rólandom. V Tekove pribudli tri
dievčatá: Stella, Anna a Viera.

R O M A N Ladislav (........ - ...........)
Riaditeľ školy (1.7.1932 – 1.7.1936)
Nemáme bližšie údaje o Ladislavovi Romanovi. Počas jeho pôsobenia bola
škola rozšírená o budovu novej 4-triednej jednoposchodovej školy.
Ladislav Roman prišiel do školy v Starom Tekove z pôsobenia na škole
v Hronských Kľačanoch. Pre seba si poznačil: Osud mi nedoprial v tomto milom
hniezdočku pracovať. Chystám sa na nové pôsobisko, do susednej dediny
menom Starý Tekov.
Voľba bola 29.8.1932. Spomedzi 7 vážnych uchádzačov jedenástymi hlasmi bol
som zvolený za org. učiteľa. Mnohí ma odhovárali, ale rodinu mám veľkú,
musím pre ňu väčšiu stanicu zaujať. Prajúc môjmu nástupcovi mnoho zdaru –
odovzdal som školu p. kolegyni Márie Bahulovej.
Hronské Kľačany, 27. septembra 1932, Ladislav Román, správca školy
Výstavbe predchádzalo náročné ukončenie vlastníckych vzťahov pozemkov
v areáli školy, ktoré už pri stavbe dvojtriednej budovy školy v roku 1878 začal
riešiť vtedajší farár Ján Váraj. V rámci prípravy pozemku pre novú 4-triednu
budovu školy bolo treba odstrániť tzv. tretiu triedu, ktorá bola postavená v roku
1904.
Prípravu stavby a jej financovanie pripravoval vtedajší farár Mons. Štefan
Ravas. 4-triedna budova bola odovzdaná do používania 4.10.1934. Zachoval sa
krížik, je uložený vo vitríne v škole, ktorým generálny vikár diecézy Dr.
Nečesálek požehnal školu pri kolaudácii. Nová škola bola hneď od začiatku
elektrifikovaná, v budove bol zavedený ako v jedinej budove v obci vodovod.
Dovtedajšie suché latríny za budovou školy boli nahradené splachovacími
záchodmi priamo v škole. V triedach a v zborovni sa vykurovalo kachľami na
drevo. Chodby a WC vykurované neboli, čo spôsobovalo nefunkčnosť
vodovodu v zime.

B E H U L A Štefan (*8.11.1885 – †3.1.1943)
Riaditeľ školy (16.7.1936 – 3.1.1943)
Narodil sa v Leviciach v rodine kožušníka Jozefa Behulu a jeho manželky Júlie
rod. Hradečnej. Po maturite v júni 1905 na Učiteľskom ústave v Leviciach bol
menovaný na 3. učiteľské miesto do Starého Tekova s nástupným platom 800
korún. Dňa 29.8.1928 sa oženil s Vilmou rod. Káčerovou. V tej dobe už býval
v Starom Tekove. V manželstve sa narodili deti Štefan, Pavel a Mária.
Škola v Starom Tekove sa pre neho stala pracoviskom na 37 rokov. Svoje
pôsobenie na škole ukončil ako jej správca v roku 1943, keď podľahol smrteľnej
pľúcnej tuberkulóze. Bolo to iba 3 týždne po najstaršom 12 ročnom synovi
Štefanovi. Obaja ležia vedľa seba na tekovskom cintoríne.
Bol zodpovedným, pracovitým a nábožensky založeným učiteľom. Začínal učiť
v období Rakúsko-Uhorskej monarchie, potom do roku 1938 v I. ČSR a neskôr
až do svojej smrti vo veku 58 rokov v I. Slovenskej republike.
Venoval sa výchove detí aj v mimopracovnej dobe hrou na husliach, viedol
knižnicu, propagoval včelárstvo a ovocinárstvo.
Starostlivo si uschovával korešpondenciu, ktorú dostával od bývalých žiakov.
Uchoval sa list, ktorý mu poslala v roku 1930 z Číny misionárka sestrička
Archangela, jeho bývalá žiačka z Tekova, Terézia Lecká.

L O Š O N S K Ý Stanislav (*13.11.1908 – †3.1.1992)
Riaditeľ školy (4.1.1943 – 30.12.1946)
Narodil sa v Brestovanoch v rodine poštmajstra Michala Lošonského ako
najstarší z 11 detí, z ktorých prežilo sedem. Odborné vzdelanie pre učiteľa
a hudobné pre organistu získal na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule.
Za učiteľa a organistu nastúpil do Starého Tekova 1.9.1932.Už bol ženatý.
Dcéra Marta prišla s rodičmi a v Tekove sa narodili Stanislav, Alžbeta
a Katarína. Rodina bývala v dome organistu.
S. Lošonský bol vysokej postavy, povahy prívetivej, rozhodnej, mimoriadne
pevného a čestného charakteru. U obyvateľov a žiakov bol obľúbený.
Zúčastňoval sa na osvetovej práci v obci. Oboznamoval deti a rodičov
o zásadách osobnej hygieny a hygieny bývania. Vynikal literárnym a hudobným
nadaním, spolupracoval s Maticou slovenskou na zbieraní rodinných zvyklostí
a poverových rozprávok v Tekove. Spolupracoval s Andrejom Hlinkom predsedom Slovenskej ľudovej strany. V období prenasledovania pomáhal
židovským rodinám, po potlačení SNP sa osobne angažoval pri oslobodzovaní
zajatých Tekovčanov. Osobne riadil a organizoval vybudovanie pomníka
obetiam vojen – bol ukončený 27.10.1946.
Po 2. svet. vojne úrady z Tekova preložili S. Lošonského. Návrat obľúbeného
učiteľa do S. Tekova si žiadalo všetko obyvateľstvo podpisovou akciou
a zaplatením pokuty 11.000.- korún. Úrady po februári 1948 prestali brať ohľad
na želanie občanov a definitívne S. Lošonskému zakázali vyučovať. Pol roka bol
internovaný v Komárňanskej pevnosti a potom až do 15.2.1954 pridelený do
63. pracovno-technického práporu. Po návrate pracoval ako pomocný robotník
pri kopaní, údržbe kanálov a vodných tokov. Zomrel 84-ročný, pochovaný je na
cintoríne v Rybníku.

F O J T Í K Ján
Riaditeľ školy (9.1.1946 – 10.3.1946)
Nemáme údaje o jeho pôvode.
Pravdepodobne bol proti svojej vôli politickými orgánmi dosadený za riaditeľa
školy v Starom Tekove potom, čo úrady zbavili miesta riaditeľa Stanislava
Lošonského. Vedenia školy sa síce ujal, ale po dvoch mesiacoch definitívne
odmietol zastávať miesto riaditeľa na tekovskej škole a odišiel. Pravdepodobne
k tomu prispelo aj vytrvalé úsilie celej obce o návrat obľúbeného a zaslúžilého
riaditeľa Lošonského. S Jánom Fojtíkom odmietali občania spolupracovať,
a preto odišiel.

H E R C Michal (*31.5.1925 – †1.6.1990)
Riaditeľ základnej školy ( 1.4.1959 – 1.7.1965 )
Narodil sa vo Veľkých Kozmálovciach. Rodičom Michalovi a Rozálii spolu so
svojimi siedmimi súrodencami pomáhal pri poľnohospodárstve. Na Učňovskej
škole vo Zvolene získal výučný list pre čašníka. Po 2. svetovej vojne si urobil
maturitu a pokračoval v štúdiu pre učiteľov národných škôl na UK v Bratislave
(1951 – 1954). Pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte v B. Bystrici
v odbore dejepis – zemepis. Štúdium ukončil v r. 1959.
Ako učiteľ pôsobil na školách v Leviciach, Pečeniciach, Čajkove, Sásovej,
Zbehoch a v Starom Tekove.
Bol ústretovej veselej povahy. V mladosti aktívny športovec – futbalista.
Ako riaditeľ si príkladne plnil pracovné povinnosti a prenášal nariadenia od
štátnych orgánov do života v škole. Staral sa o výstavbu novej školy, ktorá bola
postavená v roku 1960. V r. 1963 bola zriadená školská družina. Nabádal
učiteľov k výchove žiakov pre plnenie si povinností vrátane manuálnej práce.
Podporoval prácu v školskej dielni a v školskej záhrade, organizoval výsadbu
ovocných stromov s pomocou žiakov. Podporoval športové akcie, folklórnu
činnosť, sám hral na harmonike a v škole viedol spevácku skupinu.
Ako občan z filiálky dbal, aby aj žiaci z Veľkých Kozmáloviec považovali školu
v Tekove za svoju. Nepripustil šikanu medzi žiakmi.
V roku 1947 sa oženil a spolu s manželkou Jolanou vychovali dvoch synov
a dve dcéry.

P A T A K Y František (*25.9.1904 – †18.7.1977)
Riaditeľ ľudovej školy (10.4.1946 – 1.9.1953)
Narodil sa ako ôsmy z deviatich detí v rodine obuvníka v Spišskom Podhradí.
Ako 10-ročný zostal sirota. Rodina ho poslala študovať na Gymnázium do
Spišskej Novej Vsi. Po štyroch ročníkoch pokračoval v štúdiách na Učiteľskom
ústave v Spišskej Kapitule. Po maturite v roku 1923 bol na odporúčanie jeho
staršieho brata Alexandra, v tej dobe tekovského farára, prijatý na učiteľské
miesto v škole v Starom Tekove. Pripomeniem, že zo 6 jeho bratov boli traja
kňazi. Po dvoch rokoch učiteľovania 17.4.1926 urobil skúšku spôsobilosti
v Banskej Bystrici.
3.8.1937 sa oženil s kolegyňou- učiteľkou Gabrielou Stankovou. V manželstve
sa narodili 4 deti. Zomrel vo veku 73 rokov, pochovaný je v Tekove.
Bol pracovitý, skromný, slabšieho zdravia, s veľkým zmyslom pre
spravodlivosť. Bol hudobne a výtvarne nadaný na maľovanie a umelecké
rezbárstvo, ktoré využíval pri práci s deťmi a pri osvetovej práci pre obec, ale aj
pre výtvarné dekorácie ochotníckeho divadla. So žiakmi nacvičoval zborový
spev. Z poverenia Okresného inšpektorátu v Leviciach vypracoval učebné
osnovy z písania, kreslenia a ručných prác.
Za 1. ČSR pracoval vo výbore Úverového a Potravného družstva.

L O J K O V I Č Karol
Riaditeľ meštianskej školy (1.9.1946 – 1.9.1950)
Narodil sa 17.9.1906 na Liptove v obci Parížovce. Obec zanikla zatopením vodami
Liptovskej Mary, iba kaštieľ bol rozobratý a znovu postavený v Liptovskom skanzene
v Pribiline.
Karol Lojkovič navštevoval Učiteľský ústav, ktorý ukončil v roku 1925. Spôsobilosť
získal v Banskej Bystrici. V rokoch 1925 až 1930 pôsobil ako učiteľ v Liptovskom S.
Michale. Od roku 1931 v Modrom Kameni kde sa spomína jeho pôsobenie ako
osvetový pracovník. Potom nasledoval Starý Tekov kde pôsobil ako riaditeľ
Meštianskej školy od 1. 9. 1946. Do Starého Tekova prišiel s manželkou Ruženou
Lojkovičovou nar. 9.7.1911 vo Vodňanoch (mesto v Južných Čechách v okrese
Strakonice). Bola absolventka Učiteľského ústavu v Banskej Štiavnici v roku 1930.
Ako učiteľka pôsobila vo Svätom Antole do roku 1932, potom v Modrom Kameni,
kde sa pravdepodobne zoznámila a vydala za Karola Lojkoviča. Za pôsobenia manžela
v Starom Tekove na škole pracovala ako učiteľka. Spolu s manželom z Tekova odišla.
Do Starého Tekova bol pridelený za riaditeľa meštianskej školy, ktorá vznikla
v Tekove od 1.9.1946. Bola to škola pre ročníky 6.,7. a 8. povinnej školskej
dochádzky. Do meštianskej školy chodili žiaci zo Starého Tekova, z Veľkých
Kozmáloviec, z Nového Tekova, Marušovej a z Malých Kozmáloviec.
Okrem meštianskej existovala v Starom Tekove ako samostatná aj ľudová škola od
1.9.1950 premenovaná na národnú s vlastným riaditeľom.
Karol Lojkovič prišiel do Tekova už ženatý, manželka bola tiež učiteľkou, ktorá s ním
učila v škole v Tekove. Riaditeľ bol strednej zavalitejšej postavy, rozvážny a pokojný.
I keď po vojne sa politické pomery menili, snažil sa držať bokom od politického života
v obci. Pre nedostatok vyučovacích priestorov sa vyučovalo v každej voľnej miestnosti
v obci, dokonca jedna trieda bola zriadená aj na fare. Vyučovacie miestnosti boli
postupne vybavované zariadením a pomôckami. Učitelia boli síce politicky preverení,
ale ich kvalifikácia bola druhoradá. Chod školy bol komplikovaný aj nedostatkom
potravín. Bol zavedený prídelový lístkový systém na potraviny a základné životné
potreby.
Manželstvo bolo bezdetné. Rodina bývala v Izákovom dome v Kováčovej ulici.
V roku 1950 sa z Tekova odsťahovali.

Z I M A Teodor (*25.12.1913 – †9.10.1973)
Riaditeľ strednej školy (1.9.1950 – 1.4.1959)
Narodil sa v obci Vislanka okr. Stará Ľubovňa v rodine gréckokatolíckeho
kňaza Andreja Zima a manželky Aurélie, v rodine bolo 7 detí. Študoval jeden
rok na Gymnáziu v Užhorode, potom na Učiteľskom ústave v Prešove, kde aj
v roku 1933 zmaturoval. V r. 1936 vykonal skúšku spôsobilosti pre druhý
stupeň.
Vyučoval na školách v Ľutine, Malom Lipníku, Serednom, Berehove a vo
Volovom.
V Berehove v r. 1941 sa oženil s učiteľkou Helenou rod. Metzovou.
Od roku 1942 pôsobil ako riaditeľ Meštianskej školy v Užhorode.
Po vojne 23.1.1945 bol medzi odvlečenými do ZSSR. V bani Junkov v meste
Jenakijevo v revíre Donbas pracoval v tábore nútených prác 3 roky. Manželka
s tromi deťmi zostala v ČSR. Keďže jeho otec a brat ako kňazi odmietli
prestúpiť na pravoslávie, rodina sa musela odsťahovať z východného Slovenska.
Rodina sa uchýlila do Starého Tekova, kde bol Teodor menovaný na voľné
miesto za riaditeľa strednej školy.
Bol strednej, zavalitejšej postavy. Prežitá trauma, neustále sledovanie
bezpečnosťou, nátlak politických orgánov tej doby na zapájanie učiteľského
zboru pri likvidácii súkromného vlastníctva a zakladaní JRD, poznačila jeho
správanie. K tomu sa pridávala osobná skúsenosť z pobytu v ruskom gulaku a
obava o zabezpečenie v tej dobe už rodiny so štyrmi deťmi v cudzom nie
priateľsky naklonenom prostredí. Napriek tomu, často proti nepochopeniu
rodičov, sa mimoriadne angažoval pri umiestňovaní žiakov na ďalšie štúdium.
Škola patrila medzi popredné školy v regióne.
Po takmer 10 rokoch, keď bol jeho otec kňaz Andrej Zima v roku 1958 znovu
odsúdený za „rozvracanie republiky“, bol Teodor uvoľnený zo školy v Starom
Tekove. Krátko ešte učil na škole v Tlmačoch, kde vo veku 59 rokov podľahol
mozgovej príhode. Pochovaný je v Leviciach.

R U S K O Július (*28.5.1935)
Riaditeľ základnej školy (1.9.1965 – 30.11.1985)
Narodil sa v Balážoch pri B. Bystrici ako šieste dieťa v rodine lesného
robotníka. Na Pedagogickú školu v Banskej Bystrici nastúpil v roku 1951,
maturoval v roku 1955. Začal učiť v škole v Tekovskej Novej Vsi, v Rybníku
nad Hronom a v Tlmačoch. V roku 1965 ukončil Pedagogickú fakultu v Nitrezískal kvalifikáciu pre 6. až 9. ročník odbor fyzika, chémia a dielenská výchova.
Za riaditeľa školy v Starom Tekove bol menovaný 1.9.1965. Už bol ženatý,
manželka učila tiež s ním v Tekove.
Je urastenej športovej postavy. Povahy rozvážnej, nekonfliktnej, škola pod jeho
vedením patrila medzi popredné školy v okrese. Žiaci sa zúčastňovali na
vedomostných súťažiach a olympiádach. V počte prijatých žiakov na stredné
školy škola zastávala popredné miesto v okrese. Pod jeho vedením sa na škole
vytvoril dobre organizovaný učiteľský kolektív. V tej dobe bola zložitá situácia
vo vyučovaní náboženskej výchovy a do hodnotení pre pokračovanie v štúdiách
na stredné školy bol ateizmus odporúčajúcim kritériom. Angažoval sa vo
zveľaďovaní školského areálu, výstavbe bezprašných priestorov a vylepšení
vykurovacích podmienok v škole. Bola zriadená špecializovaná učebňa fyziky
a chémie. Pôsobil na škole ako jej riaditeľ dvadsať rokov. Poznal občanov,
zaujímal sa o ich problémy, spolupracoval v športe a „spartakiádach“ a v účasti
školy a žiakov v kultúre a pri príprave Tekovských folklórnych slávností.
Po odchode z Tekova sa presťahoval do Bratislavy, kde pokračoval
v pedagogickej práci ako školský inšpektor na OŠ a K Ob NV Bratislava IV.
Žije na dôchodku v Bratislave.

A D A M Ján (*4.8.1937 – †13.9.2001)
Riaditeľ školy (1.11.1985 – 31.8.1986)
Narodil sa v Hronských Kľačanoch v roľníckej rodine ako najmladšie – ôsme
dieťa. Na Jedenásťročnej strednej škole v Leviciach maturoval v roku 1955.
Pokračoval na Pedagogickej škole v Leviciach, kde získal kvalifikáciu pre 1. až
5. ročník. Pedagogickú fakultu v Nitre ukončil v roku 1978 v odbore ruský jazyk
– pedagogika.
V roku 1960 sa oženil s Juditou Kmeťovou, učiteľkou materskej školy
v Hronských Kľačanoch. Z manželstva sa narodili dvaja chlapci Ján a Jozef.
Pred vojenskou službou v rokoch 1955-56 vyučoval na školách v Čajkove,
Tlmačoch a v Novom Tekove. Po návrate z vojenskej prezenčnej služby učil v
škole v Tlmačoch 1958-59 a v Rybníku nad Hronom 1959-64.
Od 1.9.1964 až do dôchodku učil v ZDŠ v Starom Tekove ako jeden z mála
mužov učiteľov. Angažoval sa v akciách organizovaných školou. Bol aktívny
v športe, pracoval v spoločenských organizáciách a bol aktívny v činnosti
Matice slovenskej, kde zastával predsedu celoslovenskej subkomisie pre
vlastivedné zájazdy a exkurzie.
Ako zástupca riaditeľa školy pôsobil dvadsať rokov, vo funkcii riaditeľa školy
jeden rok. Previedol rekonštrukciu ústredného kúrenia. Organizoval plavecké
a lyžiarske výcviky, futbal, hokej – spolupracoval s TJ, koordinoval CO.
Krátko po odchode do dôchodku umrel vo veku 64 rokov. Pochovaný je
v rodných Hronských Kľačanoch.

Mgr. K O V Á Č Vladimír (*19.8.1948)
Riaditeľ školy (1.9.1986 – 30.1.1990)
Narodil sa v Čankove, ako druhý chlapec v rodine. Otec pracoval v Štátnych
lesoch, neskoršie ako predseda Jednotného roľníckeho družstva.
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Leviciach pokračoval na
Pedagogickej fakulte v Nitre, kde v roku 1970 získal kvalifikáciu pre 5. až 9.
ročník aprobáciu matematika - zemepis.
Ženatý, manželka pracovala do dôchodku tiež ako učiteľka. V rodine sa narodili
dve deti.
Učiť začal na ZDŠ vo Farnej, po troch rokoch prestúpil do ZDŠ v Jure nad
Hronom, kde od roku 1983 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa.
Od 1.9. 1986 pôsobil ako riaditeľ Základnej deväťročnej školy v Starom
Tekove.
Po odchode z Tekova učil na 1.ZŠ v Leviciach, potom v Žemberovciach. Vo
februári 1992 nastúpil ako pedagogický pracovník metodického oddelenia
Školskej správy v Leviciach, po roku ako vedúci MO ŠS v Leviciach.
Potom učil na 1.ZŠ v Leviciach a 2 roky na ZŠ v Bátovciach. Od roku 1998
pracoval ako učiteľ na Cirkevnej základnej škole v Novej Dedine. V súčasnej
dobe učí na 6. ZŠ v Leviciach.

Mgr. H A N C K O V Á Božena (*21.8.1943)
Riaditeľka školy (1.2.1990 – 30.6.1997)
Narodila sa v Lukáčovciach pri Nitre.
Študovala
na Jedenásťročnej strednej škole v Nitre, kde v roku 1960
maturovala. V rokoch 1960-1964 pokračovala na Pedagogickom inštitúte
v Nitre, kde získala kvalifikáciu pre ročníky 5 – 9 aprobácii slovenský jazykdejepis pre ročníky 5. až 9.
Od roku 1963 do roku 1990 pracovala ako učiteľka na Základnej škole v Starom
Tekove. Vzdelanie si doplnila postgraduálnym štúdiom v odbore a pre
výchovných poradcov. V rokoch 1990 až 1997 vykonávala funkciu riaditeľky
školy.
V pedagogickej činnosti sa zameriavala na to, aby žiaci získali hlboké a trvalé
vedomosti z predmetov, ktoré vyučovala. Pripravovala na prijímacie pohovory,
žiakov orientovala na literárnu tvorivosť, zo slovenského jazyka dosahovali
slušné výsledky.
Počas jej funkčného obdobia sa zrekonštruovala šatňa, školská dielňa, oplotil sa
park, začal pracovať školský klub. Knižnica, riaditeľňa a zborovňa boli
vybavené novým nábytkom. V roku 1997 v rámci hodnotenia škôl bola škola na
2. mieste.
Za úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacej činnosti bola v roku 1978
ocenená plaketou J. A. Komenského OŠ pri ONV v Leviciach.
Je vydatá, má 3 deti, žije na dôchodku s rodinou v Starom Tekove.

PhDr. V A L E N T Pavol, CSc.
Riaditeľ školy (1.9.1997 – 30.6.2002)
Pochádza z učiteľskej rodiny. Študoval v Nitre a v Bratislave. Zmaturoval ako
sedemnásťročný na JSŠ v Nitre v roku 1959, v roku 1963 ukončil štúdium na
Pedagogickom inštitúte v Nitre a v roku 1970 na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave aprobáciu matematika – geografia.
V ďalšom vzdelávaní sa venoval matematike.
Pracoval na rôznych školách v Levickom okrese, najdlhšie na Gymnáziu
v Leviciach a Obchodnej akadémii v Leviciach. Počas funkčného obdobia
riaditeľa zriadil v Starom Tekove počítačovú učebňu v roku 1997. Prvý počítač
darovala Matica slovenská.
Po skončení funkčného obdobia riaditeľa ZŠ 30.6.2002 odišiel do dôchodku.

Mgr. Č A M E K Miroslav (*8.9.1953 – †18.12.2008)
Riaditeľ školy (30.6.2002 – 31.12.2006)
Narodil sa v Šahách. Rodičia Pavol Čamek a Margita mali 4 deti.
Po skončení ZŠ v Leviciach pokračoval na levickom gymnáziu. Pedagogické
vzdelanie získal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre – aprobácia matematika
a telesná výchova, neskôr si doplnil o občiansku výchovu.
Bol ženatý, s manželkou Jarmilou mal dve deti. Povahy úprimnej,
dobrosrdečnej, nesmierne pracovitý a ústretový, športovo založený, aktívny
basketbalista.
Prvé miesto prijal 1.9.1977 na škole v Starom Tekove. Po návrate z vojenskej
služby učil na SOU v Kalnej nad Hronom, neskôr ako zástupca riaditeľa. Potom
sa stal riaditeľom školy v Kalinčiakove. Posledné miesto – riaditeľ školy
v Starom Tekove.
Pod jeho vedením škola zaznamenala prudký rozvoj, pre ktorý vedel získavať
finančné prostriedky z grantov. Neúnavne pracoval cez školské prázdniny,
využil manažérske vlohy pre rozšírenie počítačovej učebne, zriadil v škole
klubovňu a administratívnu miestnosť. Osobne organizoval rekonštrukciu
kuchyne,
vodovodných,
kanalizačných
zariadení
a elektrorozvodov.
Rekonštruované sociálne zariadenia sa stali vzorom pre ostatné školy.
Obetavo pracoval pre zlepšenie výchovných podmienok v škole. Bezpečnosť
detí a dobré podmienky pre vzdelávanie boli pre neho prvoradé.
Zomrel po ťažkej chorobe vo veku 55 rokov, pochovaný je v Leviciach.

PaedDr. B Á T O V S K Á Mária (*10.9.1948)
Riaditeľka školy (1.1.2007 – 30.6.2007)
Narodila sa v Starom Tekove v železničiarskej rodine Alexandrovi Bátovskému
a Anne rod. Hrúzovej. V rodine sa narodili 4 deti.
Povahy úprimnej, čestnej, v rozhodovaní rozvážna, ochotná každému pomôcť.
Študovala na Pedagogickej škole v Leviciach – odbor učiteľka materskej školy.
Od 1.9.1967 riaditeľka MŠ v Jánovej Vsi pri Topoľčanoch, od 16.12.1970 v
Materskej škole v Čajkove, potom v III. MŠ v Tlmačoch.
Po štúdiu na Pedagogickej fakulte v Nitre – aprobácia slovenský jazyk –
výtvarná výchova od 1.9.1977 nastúpila učiť do ZDŠ v Starom Tekove.
Výchova detí a ich vzdelanie sa stalo jej celoživotným poslaním. Počas 33ročného pôsobenia v rodnej obci sa obetavo venovala príprave žiakov na
prijímacie pohovory a celoštátne testovanie zo slovenského jazyka, vďaka tomu
boli do škôl prijatí. Mimoriadne aktívne rozvíjala talenty v literárnych,
recitačných, pravopisných a výtvarných súťažiach, v ktorých žiaci získali mnohé
ocenenia.
Zbierala ľudovú slovesnosť Tekova, zariaďovala tekovskú izbičku, starala sa
o výzdobu školy.
Zostavila zborníky: Autori nášho regiónu, Tvorivosť a regionálna výchova,
Tekovský región – poloha a história.
Vzdelanie si doplnila štúdiom pre vedúcich pracovníkov, urobila I. kvalifikačnú
skúšku, za rigoróznu prácu o regionálnej výchove získala doktorát z literárnej
výchovy na FF UKF v Nitre.
4 a pol roka bola zástupkyňou riaditeľa školy. V roku 2007 bola menovaná za
riaditeľku školy v Starom Tekove. Jediná rodáčka z Tekova, ktorá vykonávala
funkciu riaditeľky.
Prácu v škole brala ako službu deťom a spolupracovníkom.
Ocenená Krajským školským úradom v Nitre za dlhoročnú svedomitú prácu
v školstve.

PaedDr. Karol Drienovský (*27.12.1959)
Riaditeľ školy (1.7.2007 – 30.6.2011)
Narodil sa v rodine učiteľov.
Študoval na Pedagogickej fakulte UKF odbor matematika – fyzika, ktorú ukončil v roku
1985. Ženatý. Pôsobil ako učiteľ na základných školách v Leviciach a Dolnom Piali.
Od 1.7. 2007 bol poverený viesť Základnú školu v Starom Tekove ako jej riaditeľ.
Venoval sa zavádzaniu výpočtovej techniky do výchovného procesu na škole. Nadaný
v hudobnej výchove čo aktívne využíval pri spolupráci s občianskymi združeniami v obci
a pri príležitosti osláv významných udalostí na škole a v obci.
V šk. roku 2007/08 pribudla učiteľka Mgr. Ingrid Nitranská, Mgr. Ivana Hrušková - Kubíková
a PaedDr. Helena Szabóová. Škola získala nenávratný finančný obnos 100.000.- Sk za projekt
Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice, ktorý pripravila učiteľka D. Kotorová.
Zrevitalizovala sa knižnica ako aj priestory pre knižnicu boli zväčšené o ďalšiu miestnosť. Po
prvýkrát bola zavedená imatrikulácia prvákov. V roku 2008 nastúpila nová učiteľka Mgr.
Alica Beňová a Mgr. Mária Hríbiková. Vo Vianočnej súťaži Slovenského rozhlasu žiačka 9.
triedy Mária Bérešová sa prebojovala do finále. Za príspevok od MŠ SR vo výške 100.000.Sk sa zakúpili počítačová zostava, čítačka čiarových kódov, laserové ukazovadlo a výukové
CD. Počas Vianočných prázdnin sa presťahovala zborovňa do priestorov školského klubu. Do
pôvodnej zborovne sa presťahovala riaditeľňa. Zástupkyňa riaditeľa a účtovníčka školy majú
spoločnú miestnosť.
Na Silvestra sa dostala do školy smutná správa, po ťažkej chorobe zomrel bývalý riaditeľ
školy Mgr. Miroslav Čamek. V roku 2009 pribudla učiteľka Mgr. Katarína Verešová a Mgr.
Marcela Švaralová a počítačový technik Mgr. Miloš Kúdela. Po odchode Danky Kotorovej
nastúpila Mgr. Mária Štipková. V januári pri zápise detí do prvého ročníka sa zapísalo 12 detí.
27. mája 2010 sa na finále súťaže Supertrieda v Bratislave žiaci 4. ročníka umiestnili na 1.
a žiaci 7. ročníka na 2. mieste. V týždni od 7. do 10. júna 2010 sa pod vedením p. učiteľky
Szabovej uskutočnil plavecký výcvik žiakov 4. ročníka v Štúrove. V novembri v celoštátnej
súťaži informatiky sa žiačky Marianna Solmošiová a Katarína Švecová umiestnili na prvom
mieste. V školskom roku 2010/11 pribudla učiteľka Mgr. Martina Tencerová a Mgr. Anna
Šebová a po odchode učiteľky Belanovej na materskú ju nahradila učiteľka Veronika
Árendášová. Na zápis do 1. ročníka prichádza stále menej žiakov, v tomto roku to bolo už iba
10. 18. marca šesť žiakov a dve učiteľky odleteli do Nórska, odkiaľ sa vrátili plné zážitkov.
Na konci júna odchádza Karol Drienovský učiť do Vrábľov, kde vyhral konkurz na riaditeľa
Základnej školy. Na škole v Tekove je poverená zastupovaním riaditeľa Mgr. Čukovičová.
Na školu nastúpili nové učiteľky Mgr. Michaela Vatrová a Jana Prasličková. V rámci
projektu Comenius odišli začiatkom októbra niektoré učiteľky do Talianska. V súťaži Andreja
Chudobu bol Denis Falat ocenený hlavnou cenou a v modelárskej súťaži získal 1. miesto
Jaroslav Bagala – obaja žiaci 8. ročníka.

Mgr. Petr Mészároš (*13.6.1973 )
Riaditeľ školy (1.1.2012 - doteraz)
Narodil sa rodičom Attilovi a Anne v terajšej Českej republike v meste Most, ale do svojich
šiestich rokov žil v neďalekom Litvínove. V roku 1979 sa rodina presťahovala do Levíc, kde
začal navštevovať základnú školu. V roku 1991 absolvoval Strednú priemyselnú školu
stavebnú odbor geodézia v Trnave maturitnou skúškou. Napokon v roku 2001 absolvoval
Univerzitu Komenského Bratislava, Filozofickú fakultu na katedre slovanských filológií v
odbore bohemistika a katedre histórie. V roku 2007 si doplnil pedagogické vzdelanie
absolvovaním štátnej skúšky z pedagogiky zameranú na oblasť histórie.
Svoju pedagogickú dráhu začal na Základnej škole v Demandiciach v školskom roku
1995/1996 ako učiteľ. Tam okrem dejepisu učil viacero iných predmetov. Od roku 2002
pôsobil na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Napokon sa 1.1. 2012 stal riaditeľom
Základnej školy v Starom Tekove.
Býva v Starom Tekove. Je ženatý a vychováva tri deti. Pôsobí aj v oblasti divadelníctva. Je
zakladateľom
a protagonistom
divadelného
súboru
Celkom
malé
divadlo.
Nemenej pôsobí aj ako zanietený športovec, najmä v ľadovom hokeji, ktorý hrával v mladosti
aktívne, ale rekreačne ho hrá dodnes.
Mgr. Čukovičová zostáva ako zástupkyňa riaditeľa. Zo školy odchádza učiteľka PaedDr.
Helena Szabóová a nahrádza ju Mgr. Marek Janíček. V rámci projektu Comenius odchádzajú
tri učiteľky do Španielska. Mesiac marec sa stáva najťažším obdobím pre žiakov 9. ročníka,
vtedy prebieha skúška Monitor. Skúška zo slovenčiny a matematiky. Pre ostatných žiakov
školy bol pripravený program v telocvični a v kultúrnom dome, kde bolo predstavenie Snežní
ľudkovia ktoré zahralo Bábkové divadlo Pod Spišským hradom. Koncom marca školu
navštívila v rámci projektu Comenius skupina učiteľov z 8 krajín – Španielska, Talianska,
Nórska, Írska, Bulharska, Rumunska, Turecka a Holandska. Prišli s nimi aj deti, ktoré boli
ubytované v rodinách našich žiakov. Koordinátorkou akcie bola pani učiteľka Zita Nichtová.
Začiatkom apríla sa vymenili okná na celej škole. Súrodenci Hercoví sa zúčastnili
Hviezdoslavovho Kubína. Daniel (2. ročník) získal v I. kategórii
v krajskom kole pekné 3. miesto a Lukáš (5. ročník) získal v II. kategórii
1. miesto. V tomto roku v projekte Comenius navštívili koncom apríla
Holandsko a v máji to bolo Rumunsko. Ivonka Pacalová v súťaži Slávik
Slovenska sa v okresnom kole umiestnila na 2. mieste. V júni sa 31 žiakov
1. až 4. ročníka zúčastnilo školy v prírode v Demänovskej doline v Jasnej
s pani učiteľkou Cintulovou a žiaci 4. ročníka absolvovali plavecký
výcvik.
V posledných rokoch sa zaviedlo v škole vydávanie školského časopisu.

