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Školstvo v Machulinciach má tiež svoju zaujímavú históriu. Údaje o prvej škole v obci 
sú z roku 1809. Škola bola v prenajatom dome u Pekárov. Tak sa prezývala rodina 
Gálikových terajšie číslo domu 332 na Hlavnej ulici. Tu sa vyučovalo do roku 1840. 
V roku 1841 bola postavená v blízkosti súčasnej budovy obecnej knižnice nová 
budova školy, ktorej strecha bola pokrytá slamou. V budove sa nachádzala jedna 
trieda o rozmeroch 6m x 4m, ďalej tam bol učiteľský byt s jednou izbou, kuchyňou, 
komorou a maštaľou. V roku 1866 budovu poškodil požiar. Pokiaľ ju opravili, žiaci 
chodili do školy v Opatovciach nad Žitavou (dnes Žitavany, škola tam bola pri 
kostole).  
Po oprave budova slúžila naďalej ako škola a učiteľský byt, od roku 1954  do roku 
1976 tam bola materská škola, potom  obecná knižnica. Budova bola zbúraná v roku 
1990. 
V roku 1898 bola postavená ďalšia budova školy s jednou triedou, ktorá od roku 
1997 je budovou obecnej knižnice, nazývaná aj ako dolná škola. 
Súčasná budova školy bola postavená v roku 1928 a otvorená v roku 1929. Bola tam 
jedna trieda a riaditeľský byt. Odvtedy prešla mnohými zmenami a stavebnými 
úpravami. Škola bola v období vzniku označená ako Obecná ľudová škola. 
Vyučovalo sa aj v pôvodnej budove školy postavenej v roku 1898, kde bola tiež jedna 
trieda. V niektorých rokoch tieto dve triedy nepostačovali. V roku 1941 bolo v škole 
zapísaných 117 žiakov 1. až 8. ročníka, muselo sa vyučovať aj popoludní. 
Trieda v novej škole (nazývaná aj horná škola) slúžila v obci na rôzne podujatia ako 
obecné oslavy, divadlá, prednášky až do roku 1960, kedy sa otvoril kultúrny dom. 
Prvé divadlo je v kronike zapísané v roku 1933 a bol to Hrob lásky. Divadlá 
nacvičoval riaditeľ školy Jozef Vokurka a jeho manželka Helena. V niektorých rokoch 
sa divadlo hralo nielen cez Vianoce, ale aj cez Veľkú noc.  
Po zavedení elektriny sa v januári 1949 premietal v škole pre občanov aj celovečerný 
film Pomsta. Pre veľký záujem sa filmy premietali viackrát v roku pre deti aj 
dospelých. Filmy chodil premietať pracovník Osvetového domu zo Zlatých Moraviec. 
V roku 1958 škola dostala premietací prístroj a filmy sa premietali v obci častejšie. 
 

Názvy školy 
Obecná ľudová škola bol názov školy do júna 1941 
Rímsko-katolícka ľudová v rokoch 1941 až 1.september 1945 
Štátna ľudová škola od 1.septembra 1945 do 1.septembra 1948 
Od 1.septembra 1948 žiaci 6. až 8.dočníka pokračovali v povinnej školskej 
dochádzke na Osemročnej strednej škole v Topoľčiankach. 
V Machulinciach zostal 1.až 5.ročník a škola nebola plneorganizovaná ale 
malotriedna. 
Národná škola názov od 1.septembra 1948 do roku 1960 
Základná škola 1. - 5. ročník názov od roku 1960 do 1.septembra 1974 
Základná škola v Machulinciach od 1.septembra 1974 do 1.septembra 1992  
Cirkevná Základná škola sv. Dominika Sávia v Machulinciach od 1.sept. 1992 



Učitelia v Machulinciach od roku 1809 : 

Ján Molnarovič - 1809,                 Andrej Rožinský 1809 - 1815,  
Ján Škrabál 1815 - 1817,              Michal Lazový 1817 - 1841,  
Lukáč Matulay 1841 - 1854,          Nikodém  Medňanský 1854 - 1870,  
Adolf Huságh 1870 - 1872,            Rudolf Godor 1872 - 1884, 
František Gutšík - Nagyhegyi 1884 - 1907, 
Aranka Ružičková 1907 - 1908,     Margita Blaškeová 1908 - 1909,  
Anton Strežko 1909 - 1913,           Jozef Konez 1913 - 1914,  
Anton Korentši 1914 - 1917,          Helena Schurmannová 1917 - 1920, 
Alžbeta Marková 1920 - 1922.  
Jozef Vokurka 1922 - 1951. V roku 1922 žilo v Machulinciach 625 osôb a bolo 120 
domov. Žiakov bolo 82. 
Učiteľ bol súčasne aj riaditeľom školy. Podľa počtu žiakov učilo sa dopoludnia aj 
popoludní. Neskoršie boli žiaci rozdelení  a spájali sa. Mladší žiaci 1.až 5.ročník bola 
jedna trieda a žiaci 6.až 8.ročník bola druhá trieda. Ak bol jeden vyučujúci, jednu 
triedu učil dopoludnia, druhú triedu učil popoludní. Podľa možností boli do školy 
vymenovaní aj iní učitelia. V Machulinciach učili : 
Margita Lukáčiková 1933 - 1934,        Anna Vladárová 1933 - 1935,  
Ján Popelář 1935 - 1936,                    Ľudmila Rektoríková 1936 - 1939.  
Ďalší učitelia sú uvedení v tabuľke.  
Náboženskú výchovu vždy vyučoval kňaz, správca farnosti v Žitavanoch 
Štefan Iványi  (1825 - 1842)                 Ľudovít Loziczky  (1842 - 1886) 
Alexander Karácsonyi (1886 - 1922)      Július Hollós (1924 - 1927 ) 
Jozef Csanaky  (1927 - 1928)                 Jozef Palovčík (1928 - 1940) 
Štefan Vrabec  (1940 - 1941 )                 Martin Pernecký  (1941 - 1952 ) 
Ďalší kňazi sú uvedení pri školských rokoch  
 
 
 
Školský rok Počet žiakov /  Riaditeľ školy a učitelia  Zvláštnosti a zaujímavosti 
                      počet tried /                                                      školy a obce 
                      počet učební 
__________________________________________________________________ 
1938/1939        115 žiakov      Jozef Vokurka, riaditeľ       Prvý telefón v obci bol 
                          3 triedy           školy do roku 1951             umiestnený v obchode, 
                          2 učebne        Ľudmila Rektoríková             
                                                 Margita                                 10. júna ľadovec 
                                                 Szentmiháliová                     zničil úrodu 
___________________________________________________________________ 
                          117 žiakov      Jozef Vokurka 
1939/1940           3 triedy          Karol Valach, Margita          678 obyvateľov, z toho 
                            2 učebne       Valachová rod. Szent-          2 Maďari, 2 Česi 
                                                   miháliová                             674 rím-katolíkov, 4 evnj. 
                                                                                               16.január až - 30 st. 
___________________________________________________________________ 
                           110 žiakov      Jozef Vokurka 
1940/1941           3 triedy           Anton Dunčko                      666 obyvateľov z toho 
                            2 učebne        Mária Hoscheková               5 Čechov, 6 Nemcov 
                                                                                                1 Maďar, Školský výlet 
                                                                                                hrad Gýmeš, Benát 



___________________________________________________________________ 
                            105 žiakov     Jozef Vokurka                      Nový pán farár Martin 
1941/1942             2 triedy         Mária Hoscheková               Pernecký, Nový názov 
                              2 učebne                                                   školy Rímsko- katolícka 
                                                                                                ľudová škola 
___________________________________________________________________ 
1942/1943            102 žiakov     Jozef Vokurka                      Vzorová hodina pre  
                               2 triedy         Mária Dunčková rod.            obvod 
                               2 učebne      Hoscheková                         Topoľčianky 
___________________________________________________________________ 
1943/1944             98 žiakov      Jozef Vokurka                       Počas vojny prerušo- 
                                2 triedy        Mária Dunčková                   vané vyučovanie  
                                2 učebne                                                    
___________________________________________________________________ 
1944/1945              95 žiakov     Jozef Vokurka                      Nemeckí vojaci ubytova- 
                                 2 triedy       Mária Dunčková                  ní v škole v decembri 
                                 2 učebne                                                 a v marci 
___________________________________________________________________ 
1945/1946              93 žiakov      Jozef Vokurka 
                                2 triedy         Mária Dunčková                  Od 1.sept. nový názov                                           
                                2 učebne                                                  Štátna ľudová škola 
___________________________________________________________________ 
1946/1947              91 žiakov      Jozef Vokurka                     Prvý rok po vojne 
                                2 triedy         Emília Pondelová               žiaci dostávali v škole  
                                2 učebne                                                 mlieko, med, rybací olej 
___________________________________________________________________ 
1947/1948              70 žiakov      Jozef Vokurka                   Žiaci 6.až 8.roč.presunutí 
                                 2 triedy        Emília Pondelová              do Obvodnej meštianskej 
                                 2 učebne                                               školy v Topoľčiankach   
___________________________________________________________________ 
1948/1949              72 žiakov      Jozef Vokurka                    Žiaci zbierali a pálili 
                                 2 triedy        Emília Pondelová               chrústy a mandarinky. 
                                 2 učebne                                                Škola kúpila rádio Tesla 
                                                                                                Romanca 
___________________________________________________________________ 
1949/1950              76 žiakov      Jozef Vokurka                    Škola zakúpila dva obra-                                                  
                                 2 triedy        Emília Pondelová              zy úderníkov. Vznikla pio-    
                                 2 učebne                                               nierska organizácia                                                                                      
___________________________________________________________________ 
1950/1951              80 žiakov     Jozef Vokurka                     Žiaci na výstave karikatúr 
                                2 triedy        Emília Pondelová                
                                2 učebne                                                  amerických imperialistov 
___________________________________________________________________ 
1951/1952              82 žiakov      Nový riaditeľ školy           Po 29 rokoch musel zo 
                                2 triedy         Michal Weis                      školy odísť  J.Vokurka  
                                2 učebne      Elena Legényová              Nové futbalové ihrisko    
                                                                                               Pod Kamencom 
___________________________________________________________________ 
1952/1953              78 žiakov      Michal Weis                      Uvoľnil sa učiteľský byt 
                                2 triedy         Elena Legényová              pre materskú školu 



                                2 učebne      Dp.Ján Barát                   nový pán farár 
___________________________________________________________________ 
1953/1954              76 žiakov       Michal Weis                       Učilo sa v hornej a  
                                2 triedy         Elena Legenyová               v dolnej škole 
                                2 učebne 
 
___________________________________________________________________ 
1954/1955              76 žiakov       Michal Weis                       Vyučovalo sa v hornej 
                                 2 triedy         Paulína Chrenová              a v dolnej škole 
                                 2 učebne 
___________________________________________________________________ 
1955/1956              77 žiakov       Riad.školy Paulína             Michal Weis sa stal 
                                 2 triedy         Chrenová, učiteľka             školským inšpektorom 
                                 2 učebne      Františka Ďuriačová 
___________________________________________________________________ 
1956/1957              75 žiakov       Riad.školy Koloman           5.ročník presunutý   
                                 2 triedy         Sopko, učiteľka Fran-          do Topoľčianok 
                                 2 učebne      tiška Ďuriačová 
  __________________________________________________________________ 
1957/1958              90žiakov       Koloman Sopko                  5.ročník znova v Ma- 
                                 3 triedy        Františka Ďuriačová            chulinciach, učilo sa 
                                 2 učebne      Alžbeta Hubová                   aj popoludní 
___________________________________________________________________ 
1958/1959              81 žiakov       Koloman Sopko                   Škola dostala premie- 
                                 3 triedy         Františka Ďuriačová             tací prístroj 
                                 2 učebne       Alžbeta Hubová       
___________________________________________________________________ 
1959/1960              75 žiakov       Riad.školy Štefan                Školu navštívilo 
                                 3 triedy         Paško, až do r.1971              5 komsomolcov 
                                 2 učebne       Alžbeta Hubová                    Škola zakúpila 
                                                       Františka Ďuriačová             televízor 
___________________________________________________________________ 
1960/1961              83 žiakov       Štefan Paško                          Dve nové učiteľky 
                                 3 triedy         Drah. Goldmanová 
                                 2 triedy          Ľudm. Jelenáková 
___________________________________________________________________ 
1961/1962              89 žiakov       Štefan Paško                          Zmena učiteľky 
                                3 triedy          Drah. Goldmanová                 Zahynuli 2 baníci 
                                2 učebne        Mária Biela                            z Machuliniec 
___________________________________________________________________ 
1962/1963              95 žiakov       Štefan Paško                          Počas materskej 
                                 3 triedy         Mária Biela                              dovolenky učil  
                                 2 učebne      Viola Zemanovičová                Jozef Gašparík 
__________________________________________________________________ 
1963/1964              96 žiakov       Štefan Paško                        Vyučovalo sa na 
                                 3 triedy         Mária Biela                           zmeny aj dopolud-   
                                 2 učebne      Jozef Gašparík                     nia aj popoludní 
___________________________________________________________________ 
1964/1965              104 žiakov       Štefan Paško                       Dve triedy sa  
                                  4 triedy         Jozef Gašparík                     učili popoludní 



                                  2 učebne       Vojtech Valach                   Zakvitol kaktus 
                                                        Mária Biela                         na školskom dvore 
___________________________________________________________________ 
1965/1966               95 žiakov       Štefan Paško 
                                  4 triedy         Jozef Gašparík 
                                  2 učebne      Mária Biela 
                                                       Viola Zemanovičová            Nová učiteľka 
___________________________________________________________________ 
1966/1967              90 žiakov       Štefan Paško                       Vyučovalo sa 
                                4 triedy         Jozef Gašparík                    aj popoludní 
                                2 učebne       Mária Biela 
                                                      Viola Zemanovičová 
___________________________________________________________________ 
1967/1968              87 žiakov       Štefan Paško                       Každá druhá  
                                4 triedy          Jozef Gašparík                     sobota voľná 
                                2 učebne       Viola Zemanovičová 
                                                      Helena Ondrušková 
___________________________________________________________________ 
1968/1969              81 žiakov       Š.Paško                                 Každá sobota  
                                4 triedy          H.Ondrušková                       voľná 
                                2 učebne       V. Zemanovičová 
                                                      J. Gašparík 
___________________________________________________________________ 
1969/1970              74 žiakov       Štefan Paško                          Žiaci v škole 
                                4 triedy          H.Ondrušková                        prírode 
                                2 učebne       V. Zemanovičová                    v Čifároch 
                                                      Mária Šujáková                      Nová učiteľka 
___________________________________________________________________ 
1970/1971              80 žiakov       Štefan Paško                          Odchod Štefana 
                                4 triedy          H. Ondrušková                        Pašku do 
                                2 učebne       V.Zemanovičová                     do dôchodku 
                                                      Peter Ondruška                      Nový učiteľ 
___________________________________________________________________ 
1971/1972              80 žiakov       Nový riaditeľ školy                Od 1.sept.1972 
                                4 triedy          Peter Ondruška                     do 30.júna 1988 
                                2 učebne       Zuzana Križanová                   Nová učiteľka 
                                                      Viola Zemanovičová 
                                                      Helena Ondrušková 
___________________________________________________________________ 
1972/1973              89 žiakov       P.Ondruška, H.Ond-               Pioniersky sľub 
                                4 triedy          rušková, V.Zemano-               na Jankovom 
                                2 učebne       vičová, Z.Križanová               vŕšku 
___________________________________________________________________ 
1973/1974              94 žiakov       P.Ondruška, H.Ond-                Trojčlenná dele- 
                                4 triedy          rušková, V.Zemano-                gácia zo ZSSR 
                                2 učebne       vičová, Z.Križanová                 v Machulinciach 
___________________________________________________________________ 
1974/1975              68 žiakov       P.Ondruška,H.Ond-                  5.ročník odsunu- 
                                3 triedy          rušková, V.Zemano-                 nutý do ZŠ Žita- 
                                2 učebne       vičová                                       vany 



___________________________________________________________________ 
1975/1976              69 žiakov       P.Ondruška, H.Ond-                 Riaditeľský byt 
                                4 triedy          rušková, V.Zemano-                 upravený na tri 
                                3 učebne       vičová, Klára Beňová                učebne 
___________________________________________________________________ 
1976/1977              56 žiakov       Peter Ondruška                         Dvojzmenné 
                                3 triedy          Helena Ondrušková                 vyučovanie 
                                3 učebne       Viola Zemanovičová                 zrušené 
                                                      Dp. Marek Božík                      nový pán farár 
___________________________________________________________________ 
1977/1978              56 žiakov       Peter Ondruška                         Jedna trieda 
                                3 triedy          Helena Ondrušková                   sa učila v býva- 
                                3 učebne        Viola Zemanovičová                  riad. byte 
___________________________________________________________________ 
1978/1979              63 žiakov       Peter Ondruška          
                                3 triedy          Helena Ondrušková    
                                3 učebne       Viola Zemanovičová 
___________________________________________________________________ 
1979/1980              51 žiakov       Peter Ondruška                         Pre pokles žia- 
                                2 triedy          Helena Ondrušková                   kov dvojtriedka 
___________________________________________________________________ 
1980/1981              66 žiakov       Peter Ondruška                         Znova tri triedy 
                                3 triedy          Helena Ondrušková                      
                                3 učebne        Mária Valachovičová                 
___________________________________________________________________ 
1981/1982              59 žiakov       Peter Ondruška                            
                                2 tr., 2 uč.      Helena Ondrušková              .     Dvojtriedka 
___________________________________________________________________ 
1982/1983              55 žiakov       Peter Ondruška                          V bývalom 
                                2.tr., 2 uč.      Helena Ondrušková                   riaditeľskom 
___________________________________________________________________ 
1983/1984              61 žiakov       Peter Ondruška                          byte sa pripravuje 
                                3 triedy          Helena Ondrušková                   školský klub   
                                3 učebne       Anna Husáriková 
___________________________________________________________________ 
1984/1985              52 žiakov       Peter Ondruška                         Školský klub 
                                2 tr., 2 uč.      Helena Ondrušková                 (v skratke ŠK) 
___________________________________________________________________ 
1985/1986              56 žiakov       Peter Ondruška                         Zriadený Škol- 
                                2 tr., 2 uč.      Helena Ondrušková                   ský klub ŠK 
                                                      Dana Dudášová                        vychovávateľka 
___________________________________________________________________ 
1986/1987              47 žiakov       Peter Ondruška                         Nová vycho- 
                                2 tr., 2 uč.      Helena Ondrušková                  vávateľka   
                                1 odd. ŠK       Alojzia Lipčeyová, ŠK                v ŠK 
___________________________________________________________________ 
1987/1988              43 žiakov       Peter Ondruška                         2  oddelenia 
                                2 tr.. 2 uč.      Helena Ondrušková                  v ŠK aj dve 
                                2 od.ŠK         Alojzia Lipčeyová, ŠK                vychováva- 
                                                      Magdaléna Čepcová, ŠK           teľky v ŠK 



___________________________________________________________________ 
1988/1989              51 žiakov       Hedviga Lukyová                     Nová riaditeľka 
                                2 tr., 2 uč.     Helena Ondrušková                   školy po odchode 
                                2 od. ŠK        Alojzia Lipčeyová, ŠK                Petra Ondrušku 
                                                      Magdaléna Čepcová        
 
___________________________________________________________________ 
1989/1990              56 žiakov       Hedviga Lukyová                        Nový vychovávateľ 
                                2 tr., 2 uč.      Helena Ondrušková                    v ŠK Jozef Luky  
                               2 od v ŠK       Jozef Luky, ŠK                     
                                                      Alojzia Lipčeyová, ŠK              
___________________________________________________________________ 
1990/1991              60 žiakov       Jozef Kostolányi                         Nový riaditeľ 
                                3 triedy           Hedviga Lukyová                         školy 
                                3 učebne        Helena Ondrušková     
                                2 od. ŠK         Alojzia Lipčeyová, ŠK                   vych. v ŠK 
                                                       Jozef Luky, ŠK                              vych. v ŠK 
___________________________________________________________________ 
1991/1992              65 žiakov       Marianna Zelenková                    Nová riad. 
                                3 triedy          Elena Ondrušková                          školy 
                                2 od. ŠK        Hedviga Lukyová     
                                                      A.Lipčeyová,J.Luky, ŠK                vych. v ŠK 
___________________________________________________________________ 
 
                                   
  

Cirkevná Základná škola sv. Dominika Sávia v  Machulinciach vznikla 

ako  katolícka škola 1.septembra 1992 so súhlasom Ministerstva školstva SR 
a s povolením  Arcibiskupského úradu v Trnave. Do novovytvorenej školy sa  v 
prvom roku prihlásilo 67 žiakov, ktorí sa učili v štyroch samostatných triedach. 

23. marca 1993 školu navštívil trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth, ktorý 
sa stretol so žiakmi a pedagogickými pracovníkmi. Prítomný bol aj správca farnosti 
Žitavany MgrTh. Marek Božík, ktorý má zásluhu na vzniku cirkevnej školy, kde 
vyučoval aj náboženskú výchovu.  

Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Mária Ondrejmišková, ktorá túto funkciu vykonávala 
do 31. júla 2015. 

 

Školský rok   Počet žiakov /       Riaditeľ školy                          Zvláštnosti  

                        počet tried /          učitelia a vy-                            a zaujímavosti 
                        počet učební        chovávateľky ŠK                     školy 
  
Počet učební nebudeme písať, pretože každá trieda mala vždy svoju učebňu. 
 
 Mgr Mária Ondrejmišková,  bola riaditeľkou školy od roku 1992 do roku 2015. 
 
 



___________________________________________________________________ 
                                                   Mgr.Mária Ondrejmišková 
1992/1993            67 žiakov       Mgr.Helena Ondrušková             Školský výlet 
                             4 triedy           PaedDr. Helena Judinová          Bratislava,Šaštín 
                             2 od. ŠK         Mgr. Gregor Turčan 
                                                    MgrTh.Marek Božík                   vyučujúci náb.vých. 
                                                    Alojzia Lipčeyová                       vychovávateľka ŠK 
                                                    Alena Šabová                            vychovávateľka ŠK 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
1993/1994            58 žiakov       Mgr. Andrea Káčerová               Misionár Jozef Baťo 
                             4 triedy           Helena Ondrušková                   na besede v škole 
                             1 od. ŠK         Helena Judinová                        Škols. výlet Bojnice 
                                                    Gregor Turčan                            V ŠK jedno odd. 
                                                    Alojzia Lipčeyová                      Vychovávateľka v ŠK 
                                                    MgrTh. Marek Kosorín               Nový  vyuč. NV     
Od1.sept. 1993 až do roku 2004 vyučuje náboženskú výchovu dp.Marek 
Kosorín, nový správca farnosti 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
1994/1995            61 žiakov       Helena Ondrušková                     Školský výlet 
                             4 triedy           Andrea Káčerová                         Nitra 
                             1 od. ŠK         Helena Judinová 
                                                    Dp.Marek Kosorín, NV 
                                                    Alojzia Lipčeyová, ŠK                  vychovávateľka 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
1995/1996            56 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              4 triedy          Helena Ondrušková                       Trnava 
                              1 od. ŠK        Jolana Bančáková                          Nové učiteľky 
                                                    Mgr.Andrea Jakabová                     v škole 
                                                    Dp. Marek Kosorín, NV 
                                                    Alojzia Lipčeyová, ŠK 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
1996/1997            57 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                               4 triedy         Helena Ondrušková                       Piešťany 
                              1 od. ŠK        Jolana Bančáková                          
                                                    Andrea Jakabová                           
                                                    Dp. Marek Kosorín, NV 
                                                    Alojzia Lipčeyová, ŠK 
                                                    Helena Baťová                              ekonómka školy                              
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková                     Školský výlet 
1997/1998            56 žiakov       Helena Judinová                            Rajecká Lesná 
                               4 triedy         Helena Ondrušková                       H.Ondrušková od-   
                               2 od. ŠK       Jolana Bančáková                         chod do dôchodku 



                                                    Terézia Šillerová                           Nová učiteľka 
                                                    Dp. Marek Kosorín, NV 
                                                    Jana Kéryová. ŠK                          Nová vychováva- 
                                                    Alojzia Lipčeyová, ŠK                     teľka v ŠK 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
1998/1999            57 žiakov       Mgr.Martina Blažeková                  Školský výlet 
                               4 triedy         Helena Judinová                            B.Bystrica, Har- 
                               1 od.ŠK        Andrea Jakabová                          manecká jask. 
                                                    Jolana Bančáková                          Fr. Mikloško na 
                                                   Dp. Marek Kosorín, NV                  besede v škole 
                                                   Alojzia Lipčeyová                          
___________________________________________________________________ 
                                                  Mária Ondrejmišková 
1999/2000           57 žiakov       Martina Blažeková                         Páter M.Hromník 
                              4 triedy         Helena Judinová                            na besede so  
                              1 od. ŠK       Andrea Jakabová                           žiakmi v škole 
                                                  Jolana Bančáková                          Školský výlet 
                                                   Dp. Marek Kosorín, NV                  Bojnice 
                                                   Alojzia Lipčeyová, ŠK                           
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2000/2001            59 žiakov       Martina Blažeková                        Školský výlet 
                               4 triedy        Helena Judinová                            hvezdáreň  
                               1 od.ŠK       Andrea Jakabová                           Hurbanovo 
                                                   Helena Szantová                            Nová učiteľka 
                                                   Dp.Marek Kosorín.NV 
                                                   Alojzia Lipčeyová, ŠK     
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2001/2002            59 žiakov       Martina Blažeková                          Školský výlet 
                              4 triedy          Helena Judinová                            Banská Štiav- 
                              1 od.ŠK         Andrea Jakabová                           nica, Svätý 
                                                    Helena Szantová                            Anton 
                                                    Dp.Marek Kosorín, NV 
                                                    Alojzia Lipčeyová, ŠK 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2002/2003            62 žiakov       Martina Blažeková                         Školský výlet  
                              4 triedy          Helena Judinová                            Marianka 
                              1 od.ŠK        Jolana Bančáková 
                                                   Mgr. Vladimíra Valko-                     Nová učiteľka 
                                                   vičová, A.Lipčeyová, ŠK 
                                                   Dp.Marek Kosorím, NV                     
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2003/2004            61 žiakov       Martina Blažeková                          Školský výlet 
                              4 triedy          Helena Judinová                            Bratislava 
                              1 od.ŠK         Jolana Bančáková                          Odchod dp. 
                                                    Dp.Marek Kosorín, NV                   M. Kosorína 



                                                    Vladimíra Dubcová                        
                                                    Denisa Kunkelová, ŠK                   Nová vych.ŠK. 
                                                    Mgr.Monika Švecová                      Katechétka 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2004/2005            50 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              4 triedy          Martina Blažeková                         Bojnice 
                              1 od.ŠK         Jolana Bančáková                        
                                                    Vladimíra Dubcová                       
                                                    Denisa Kunkelová, ŠK                         
                                                   Mgr.Ondrej Porubský                 nový dp.farár               
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2005/2006            42 žiakov       Helena Judinová                            Železnica   
                              4 triedy          Martina Blažeková                         Čierny Balog 
                              1 od.ŠK         Mgr.Andrea Jakabová                    Nová učiteľka 
                                                    Dana Jakabová, ŠK                        Nová vych.ŠK 
                                                     Dp.Ondrej Porubský, NV               Vyuč. NV 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2006/2007            41 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              4 triedy          Martina Blažeková                         kláštor 
                              1 od.ŠK         Andrea Jakabová                           v Hronskom 
                                                    Dp.Ondrej Porubský, NV                Beňadiku 
                                                    Dana Jakabová, ŠK                           
___________________________________________________________________  
                                                   Mária Ondrejmišková 
2007/2008            30 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              2 triedy          Dp.Ondrej Porubský, NV                Banská Štiavnica 
                              1 odd.ŠK       Martina Blažeková  v ŠK                  
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2008/2009            26 žiakov       Helena Judinová                            Exkurzia AE 
                              2 triedy          Dp.Ondrej Porubský, NV               Mochovce 
                              1 od. ŠK        Bc.Dana Števulová  v ŠK              Školský výlet 
                                                     Mons. Viliam Judák                     B. Bystrica 
                                                     navštívil školu 27.nov. 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2009/2010            27 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              2 triedy          Mgr. Jozef Vaľko vyuč.NV             Bojnice 
                              1 od. ŠK        Dana Števulová ŠK                       Divadlo Nitra  
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2010/2011            27 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              2 triedy          Mgr. E.Rosinová vyuč.AJ               Červený Kameň,  
                              1 od.ŠK         Dana Števulová ŠK                        jaskyňa Driny 
                                                    Mgr. Stanislav Caránek NV         nový dp.farár    
 
                                                                                                               



___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2011/2012            31 žiakov       Helena Judinová                            Školský výlet 
                              2 triedy          Dp. St. Caránek, NV                      Svätý Anton 
                              1 od.ŠK         Dana Števulová  ŠK                       Divadlo Nitra 
                                                    Erika Rosinová  AJ 
                20 rokov cirkevnej školy.  Mgr. Mária Ondrejmišková,      riad. školy 
                 dostala od Konferencie biskupov Slovenska Pamätnú medailu 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2012/2013            31 žiakov       Helena Judinová                              Relikvie Don. 
                              2 triedy          Dp. St. Caránek  NV                         Bosca v Bratis- 
                               1 od. ŠK       Dana Števulová  ŠK                      lave, Školský 
                                                    Erika Rosinová  AJ                        výlet Bojnice 
___________________________________________________________________ 
                                                   Mária Ondrejmišková 
2013/2014            26 žiakov       Helena Judinová                            Divadlo Nitra 
                              2 triedy          Dp. St. Caránek  NV                      Školský výlet 
                              1 od. ŠK        Dana Števulová  ŠK                       Banská Štiav- 
                                                    Erika Rosinová  AJ                         nica a okolie 
___________________________________________________________________ 
2014/2015            27 žiakov       Mgr.M. Ondrejmišková                 od 31.6. 2015 
                              2 triedy          Helena Judinová                            v dôchodku 
                              1 od.ŠK         Dana Števulová  ŠK                       Divadlo Nitra 
                                                    Dp. St. Caránek  NV                      Školský výlet 
                                                    Erika Rosinová  AJ                         Červ. Kameň  
___________________________________________________________________- 
2015/2016            24 žiakov       Mgr.Andrea Pinterová                  nová riad.školy 
                              2 triedy          Helena Judinová                            Školský výlet 
                              1 od. ŠK        Dana Števulová  ŠK                       Kremnica a 
                                                    Dp. St.Caránek  NV                       B. Bystrica 
                                                    Erika Rosinová  AJ                           
                                                    Katarína Petrovičová                      nová ekonómka 
___________________________________________________________________
2016/2017            28 žiakov       Andrea Pinterová                           Divadlo SND 
                              2 triedy          Helena Judinová                            Bratislava 
                              1 od. ŠK        Dana Števulová  ŠK                       Školský výlet 
                                                    Dp.St, Caránek  NV                       Bojnice, Nové 
                                                    Erika Rosinová  AJ                         trávnaté ihrisko 
                                                    Marta Pavlíková                             nová ekonómka 
       
 25 rokov cirkevnej ZŠ sv.Dominika Savia si pripomenuli žiaci, učitelia a občania       
v piatok 9.júna v miestnom kostole. Hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny 
biskup Mons. Viliam Judák a prítomní kňazi. Medailou sv. Svorada a Beňadika bola 
ocenená bývalá riaditeľka školy Mgr. Mária Ondrejmišková, ktorá viedla školu 23 
rokov a terajšia riaditeľka školy Mgr. Andrea Pinterová. Hostia si prezreli aj budovu 
školy.  
 
 
 



Školský rok Počet žiakov /  Riaditeľ školy a učitelia  Zvláštnosti a zaujímavosti 
                      počet tried /                                                      školy a obce 
                    
___________________________________________________________________ 
2017/ 2018            34 žiakov       Mgr. Andrea Pinterová                   Školský výlet 
                               3 triedy          PaedDr.Helena Judinová               Sv. Anton              
                               1.odd.ŠK       Mgr. Mária Ondrejmišková             V škole prírode 
                                                     Bc. Dana Števulová ŠK                  v Repišti 
                                                     Dp.Mgr. St.Carámek  NV                Noc v škole 
                                                     Mgr. Erika Rosinová  AJ                  
                                                     Marta Pavlíková, ekon.                     
___________________________________________________________________ 
2018/ 2019            30 žiakov       Mgr. Vlasta Havranová                   A. Pinterová,MD 
                               2 triedy          PaedDr.Helena Judinová               Školský výlet  
                               1 odd. ŠK      Mgr.Jana Géciová                          Červený Kameň 
                                                     Bc.Dana Števulová ŠK                   Noc s Bibliou 
                                                     Dp.Mgr. St.Carámek  NV                Nové ihrisko 
                                                     Mgr. Erika Rosinová  AJ                 so spevneným 
                                                     Bc.Mária Gašparíková, ekon.         povrchom 
___________________________________________________________________ 
2019/ 2020            31 žiakov       Mgr. Andrea Pinterová 
                               2 triedy          PaedDr.Helena Judinová               (do jan.2020) 
                               1.odd.ŠK       Mgr. Mária Gondová                      (od 1.1.2020) 
                                                     Mgr. Lucia Šimonová                     Beseda s rehoľ- 
                                                     Bc. Dana Števulová ŠK                  nými sestričkami 
                                                     Dp.Mgr. St.Carámek  NV               Exkurzia do 
                                                     Mgr. Simona Korcová,  AJ             hvezdárne 
                                                     Bc. Mária Gašparíková                  ekonómka  
___________________________________________________________________ 
 
 
Koronavírus, COVID-19 nové nebezpečné vírusové ochorenie sa na prelome rokov 
objavilo v Číne a postupne sa rozšírilo po celom svete. Na Slovensku sa objavil prvý 
pacient s týmto vírusom 6.marca 2020 a postupne každý deň pribúdali ďalší pacienti. 
Z toho dôvodu sa urobili rôzne dôležité opatrenia : 
Od  16.marca do 1.júna boli zatvorené všetky školy na Slovensku, teda od 
materských až po vysoké školy. V mnohých školách prebiehalo online vyučovanie 
cez počítač, čo praktizovali aj vyučujúci v machulinskej škole. 
1.júna nastúpili do školy dobrovoľne deti materskej školy do počtu 15 a žiaci 1. až 
5.ročníka do počtu 20 žiakov v triede.  Vyučovalo sa až do konca školského roku. 
 
 Z archívu a z literatúry 
 
Starší záznam o Machulinciach sa našiel v knihe Trnavská univerzita 1635, v ktorej 
je na str. 235 záznam :„Georgius Desso, praenobilis  Ungarus Mahaliensis“ – 
Georgius Desso, (v preklade vznešený Maďar z Machuliniec).  Študent je zapísaný  
v Zozname žiakov gymnázia v Trnave. Na strane 241 je názov  Mahaliensis 
preložený ako Machulince. 
 
 



V obci Machulince sa narodil Ján Maholányi (barón Johanes de Maholányi, 
barón Ján z Machuliniec) 1635  –  1699 
významná osobnosť Uhorska kancelár  cisára Leopolda I. 
V Machulinciach žil sedem rokov, v roku 1642 si ho zobral arcibiskup Juraj Selepčéni 
(brat jeho matky) a nechal ho postupne vyštudovať právo na Trnavskej univerzite. 
V knihe Laca Zrubca Staronitrianske tragédie (1995) na strane 148 je uvedené: 
"Chudobná židovská rodina Szondiovcov sa do Nitry presťahovala z 
Machuliniec." 
V tejto rodine sa v roku 1893 už v Nitre narodil syn MUDr. Leopold Szondi, ktorý sa 
neskoršie stal významným európskym vedcom v oblasti psychiatrie a psychológie. 
Už ťažko zistíme, odkiaľ zobral známy slovenský spisovateľ údaj o tejto rodine žijúcej 
v Machulinciach, pretože Laco Zrubec zomrel v roku 2011. 
 

Školské aktivity 

Okrem vzdelávacieho procesu žiaci školy s podporou vyučujúcich sa zúčastňovali aj 
na iných podujatiach. 
Boli to rôzne vedomostné súťaže, predmetové olympiády, pytagoriáda, 
Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy, umelecký prednes povesti, 
športové súťaže, súťaž mladých zdravotníkov a ďalšie, v ktorých dosiahli 
pozoruhodné umiestnenia. V máji 2017 žiak Tadeáš Ondrejka obsadil v prednese 
poézie na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 1.miesto v okresnom kole a 
2.miesto v krajskom kole. 
V školskom roku 2016/2017 ZŠ sv. Dominika Sávia v Machulinciach  bola zo 63 
škôl vyhodnotená ako najlepšia neplnoorganizovaná škola a obsadila 1. miesto 
v Nitrianskom kraji. 
Žiaci sa aktívne zapájajú aj pri všetkých podujatiach v obci. Spoločne v kostole vítajú 
sv. Mikuláša, robia rôzne zaujímavé akcie počas adventu, nechýba školská štedrá 
večera, pripravujú Jasličkovú pobožnosť, zúčastňujú sa ako koledníci Dobrej noviny, 
ale pobavia sa aj na detskom karnevale a na oslavách MDD. 
Pravidelne sa zúčastňujú Machulinskej dvadsiatky, pripravujú program pre schôdze 
seniorov, na Deň matiek a na iné oslavy v obci. 
Podujatia by sa nedali robiť bez prípravy, ktorú organizujú pedagogickí pracovníci, 
ktorí čerpajú silu aj na spoločných Duchovných cvičeniach. 
Nechýbajú ani detské sväté omše, spoločné modlenie ruženca a krížovej cesty. 
Viacerí chlapci začínajú miništrovať už od prvého ročníka. 
Takmer každý rok žiaci navštevujú detské divadelné predstavenia v DAB v Nitre. 
V júni 2019 sa uskutočnil nultý ročník Dňa rodiny, ktorý prebiehal za prítomnosti pani 
učiteliek, oteckov, mamičiek a veselých detičiek v športovom areáli. Organizovala ho 
cirkevná ZŠ, Materská škola, Obecný úrad spolu s rodičmi detí, ktoré v súťažiach 
povzbudzovali aj starí rodičia a ostatní občania. Pri rôznych hrách nechýbal guláš, 
palacinky, šišky, detská jazda zručnosti a iné veselosti. 
Budova školy patrí obci, a tak o jej zveľadenie sa stará Obecný úrad na čele so 
starostom obce, od roku 1990 je to Bohumil Bielik. 
V roku 2013 sa za finančnej podpory Ministerstva školstva SR urobila nová strecha 
na budove školy, čo bolo mimoriadne potrebné. Prácu zabezpečoval Obecný úrad 
Machulince Predtým realizovanú výmenu okien rovnako zabezpečoval Obecný úrad 
v Machulinciach a financovaná bola z príspevkov sponzorov a za pomoci vtedajšieho 
predsedu vlády SR. 



Škola v rokoch 2017 - 2019 vďaka sponzorom a podporovateľom školy pod vedením 
riaditeľky školy Mgr. A. Pinterovej, vybudovala dve exteriérové športové ihriská s 
trávnatým a spevneným povrchom, čím školský dvor dostal nový a krásny vzhľad. 
Obecný úrad má zásluhu aj na novom parkovisku pred školou a na zveľadení areálu 
školy. 
 
Spomienky bývalého žiaka na prvé školské výlety 
Ešte spomienka na 1. september 1945. Nastúpil som do 1.ročníka vtedajšej ľudovej 
školy. Detstvo sme prežívali cez druhú svetovú vojnu. Medzinárodný Červený kríž sa 
rozhodol pomôcť deťom v postihnutých krajinách vitamínmi. Tak sme aj v škole 
v Machulinciach dostávali zadarmo každý pondelok na desiatu šálku mlieka a žemľu. 
V stredu nám dávali za lyžičku medu. Pre nás deti bol najhorší piatok, kedy sme 
dostali za lyžičku rybieho oleja, ktorý nám veľmi nechutil. 
Na konci 4.ročníka v júni 1949 sme boli vlakom na školskom výlete v Párkane, 
dnešné Štúrovo. Pešo sme išli z Machuliniec na železničnú stanicu Zlaté Moravce 
závody (medzi bývalým Calexom a ViOn-om) a odtiaľ sme išli vlakom do Kozároviec 
a ďalej do Párkanu. Cestou vlakom sme obdivovali kraj, ale hlavne v Párkane Dunaj 
a výhľad na Ostrihomskú baziliku. Bol to jednodňový výlet, teda ten istý deň sme sa 
vlakom vrátili domov. 
V júni 1950 ako piataci sme boli s pani učiteľkou Emíliou Pondelovou na turistickom 
výlete na Veľkom Inovci. Bolo to dosť náročné, veď so spiatočnou cestou sme za 
jeden deň urobili 20 km. 
Už nie v Machulinciach, ale ako žiak vtedajšej Strednej školy Topoľčianky, som v júni 
1952 absolvoval školský výlet vlakom do Vysokých Tatier. Ráno sme išli pešo z 
Machuliniec na Železničnú stanicu v Topoľčiankach a odtiaľ sme išli  o 6,00 hod. 
vlakom smer Zlaté Moravce - Lužianky - Leopoldov a potom rýchlikom. Do Popradu 
sme prišli okolo 14,00 hod, električkou s otvorenými vozňami (okolo boli len retiazky) 
sme cestovali na Štrbské Pleso. Železnica vtedy išla medzi plesom a dnešným 
hotelom Kempinski, železničná stanica bola tam, kde je v súčasnosti hotel Solisko. 
Jedna jeho časť je bývala budova železničnej stanice. 
Ubytovanie sme mali v turistickej ubytovni na brehu Štrbského plesa, v súčasnosti je 
tam koliba. Ešte v ten istý deň sme si prezreli Štrbské Pleso, obdivovali sme 
skokanský Jarolímov mostík a iné miesta. Na druhý deň ráno sme cestovali 
električkou do Tatranskej Lomnice. Starou lanovkou sme sa vyviezli na Skalnaté 
pleso a odtiaľ sme išli pešo na Hrebienok. Naše oblečenie na tú dobu nebolo zvlášť 
turistické, niektoré dievčatá mali sukne, pod ktorými mali tepláky. Ale je obdivuhodné, 
že sme bez úrazu zišli vedľa Veľkého vodopádu na Hrebienok a odtiaľ zubačkou do 
Starého Smokovca a potom električkou na Štrbské Pleso. Dokonca ešte v ten istý 
deň sme sa pod dozorom učiteľov člnkovali na Štrbskom plese. Na tretí deň sme 
cestovali domov, najprv električkou do Popradu a potom vlakom. Do Topoľčianok 
sme pricestovali o 19,00 hod.  
S potešením môžeme konštatovať, že aj v súčasnej machulinskej škole 
exkurzie a školské výlety sa nezanedbávajú a najmä cirkevná škola ich 
pravidelne  organizuje. Je známa pedagogická skúsenosť, že týmto žiaci 
získajú nové vedomosti a poznatky. 
 
Spomienky bývalého žiaka na prázdniny v rokoch 1945 - 1950 
Prázdniny sme prežívali doma. Samozrejmosťou bola primeraná pomoc rodičom 
podľa ich potrieb. U nás to bolo pasenie husí na vhodnej zelenej tráve, najlepšie kde 
bola aj voda. Po žatve sme chodili ráno a večer pásť husi na strniská, kde ešte bolo 



roztrúsené obilie. Deti z našej Kopanickej ulice mali šťastie, že na ulici bola škola s 
bytom dobrého pána riaditeľa s rodinou, ktorá dovolila zdržiavať sa na školskom 
dvore aj počas prázdnin. Najprv sme popolievali kvetinové záhony okolo školy, 
dievčatá pomohli aj v kuchyni, čím sa učili prácam v domácnosti a chlapci sa venovali 
svojím hrám. Jeden zo synov pána riaditeľa sa doma liečil po návrate z Vysokých 
Tatier a ten, hoci bol od nás starší, sa nám veľa venoval. V škole bolo bábkové 
divadlo a on nás učil narábať s bábkami, ako pohybovať niťou ich nohy, ruky, hlavu. 
Potom sme sa učili krátke texty, ale bolo dosť zložité ovládať bábku aj hovoriť text. 
Tak sme sa rozdelili, jedni čítali text a druhí pracovali na malom javisku s bábkami. 
Mali sme aj obecenstvo detí, ale niekedy prišli aj naši rodičia a starí rodičia. Keď sme 
nastúpili do školy, bábkové divadlo sme zahrali aj pre ostatných žiakov. 
Ďalšou našou záľubou, najmä chlapcov, bolo modelárstvo. Aj k tomu nás viedol syn 
pána riaditeľa. Modely lietadiel s rozpätím krídel jeden až dva metre sme robili z 
tenkých drevených materiálov a z tenkej preglejky podľa nakresleného plánu. Pílenie 
preglejky lupienkovou pílkou sa lepšie darilo starším žiakom. Urobiť takmer metrový 
trup a krídla modelu lietadla nám trvalo aj vyše mesiaca. Cez prázdniny sme urobili 
najviac dva modely. Netrpezlivo sme čakali na prvú skúšku lietania z kopca nad 
Kopanicou a radosť bola veľká, keď náš model lietal niekedy viac inokedy menej. 
Otec pracoval v hlinobani, kde pracovali aj ďalší chlapi z našej ulice. Obedy im nosili 
ženy, vždy jedna zobrala dva obedy a tak sa striedali. Niekedy sme obedy nosili aj 
my, deti. Niesť v jednej ruke párniky (hlinená dvojnádoba na prenášanie potravy) v 
druhej chlieb a iné, nebolo vždy jednoduché. Chodili sme poľnou cestou asi dva km. 
Cez prázdniny sme ako deti chodili pravidelne na púť v Topoľčiankach. S maminkou 
sme boli najprv na omši (ja s mladším bratom), ktorá bola vonku vedľa kostola. 
Potom sme si pozreli množstvo stánkov, kde nám maminka vždy kúpila nejakú 
sladkosť. Tešili sme sa aj na návštevu kaplnky v kaštieli a z vychádzky parkom do 
jaskyne so sochou Panny Márie.  
Spomínam, ako nás otec raz zobral na výlet do Hlbokej doliny. Na okraji Topoľčianok 
sme nasadli na vozeň lesnej železničky a viezli sme sa na jednu lúku v Hlbokej 
doline za obcou Hostie. Bolo to nejaké podujatie pre pracovníkov tehelne, kde v 
hlinobani pracoval aj náš otec. Tam sa varil guláš, čapovalo pivo a limonáda, boli 
sme tam takmer celý deň. Myslím, že to bolo 9.mája 1948 alebo 1949. Ešte jeden 
výlet sme absolvovali s naším otcom. Bol to zájazd zamestnancov tehelne s deťmi. 
Cestovali sme nákladným autom, pokrytým plachtou a sedeli sme na upevnených 
drevených laviciach. Najviac si pamätám návštevu Demänovskej jaskyne. 
Náplň prázdnin sa postupne menil až k dnešnému stavu. Okrem trávenia 
dovolenky spoločne s rodičmi, obľúbenými pre deti machulinskej školy sa  
stali farské tábory, organizované správcom farnosti na rôznych miestach 
Slovenska. 
 
Záver 
Bývalí žiaci machulinskej školy od najstarších čias po súčasnosť majú veľa 
spomienok na svoje prvé školské roky. Možno sa vyskytli aj nedostatky, ale po 
odstupe rokov sa spomína prevažne len na to dobré. 
Pekné výsledky sa môžu dosahovať aj v malotriednej škole s menším počtom žiakov.  
Ťažko je spočítať bývalých žiakov školy v Machulinciach s vysokoškolským 
vzdelaním. maturantov či dobrých remeselníkov. Zaznamenaní sú prví kňazi 
pochádzajúci z Machuliniec . V roku 1938 bol vysvätený za kňaza Ernest Čulík 
Ondrejka, Karol Ondrejmiška - 1939, PhDr. Karol Cibira - 1940. To bol prvý občan 



Machuliniec s doktorátom filozofie. V roku 1984 bol za kňaza vysvätený Peter Valent 
a v roku 2018 Dominik Ondriaš, už žiak cirkevnej školy v Machulinciach. 
Dvanásť rehoľných sestier, z nich posledná Mgr.sr.Jana Kurkinová bola v rokoch 
2012 - 2018 provinciálna predstavená saleziánok na Slovensku. 
Z iných vysokoškolákov spomenieme dvoch lekárov z Machuliniec  MUDr. Viliam 
Vokurka a MUDr. Ľubica Červená.. Z veterinárnych doktorov to bol MVDr. Karol 
Ondrejka a MVDr. Marta Balážová rod. Červená. Z farmácie to bola PharmDr. Eva 
Ondrejková Medzi prvých právnikov patrí JUDr. Peter Valent a mohli by sme 
zaznamenať desiatky inžinierov, učiteľov a ďalších bývalých žiakov s 
vysokoškolským vzdelaním s akademickým titulom Mgr., Ing.., PhDr., PaedDr. 
Z bývalých žiakov vedecké tituly dosiahli : Ing. Koloman Ondrejmiška, CSc.,  Ing. 
Michal Weis, CsC, Ing. Ján Weis, CSc., Docent MVDr. Róbert Ondrejka, CSc. a Ing. 
Vladimír Ondrejka, PhD. 
Z podnikateľov spomenieme Viliama Ondrejku - stavebná firma ViOn, Stanislava 
Ondrejku - KAMEŇ Slovakia a ďalší.  
Ako učiteľ so 45-ročnou učiteľskou praxou môžem potvrdiľ výborné 
výchovnovzdelávacie úspechy Cirkevnej ZŠ sv.Dominika Savia v 
Machulinciach. Potvrdzuje to aj už spomínané umiestnenie školy, kedy  bola zo 
63 škôl vyhodnotená ako najlepšia neplnoorganizovaná škola a obsadila 1. 
miesto v Nitrianskom kraji. Pri nižšom počte žiakov sa učiteľ môže viac 
osobitne venovať jednotlivým žiakom, ako pri vyššom počte žiakov. Osobitne 
je potrebné vyzdvihnúť aj mimoriadny estetický vzhľad školy s dvoma 
ihriskami a parkovou úpravou školského dvora, kde žiaci môžu relaxovať aj 
počas prestávok a vo voľnom čase. 
Do ďalších rokov prajeme machulinskej škole, aby pokračovala v dosiahnutých 
úspechoch, čo je pre prosperitu celej obce. 
 

 
 
Vľavo dom, v ktorom bola škola od roku 1841 spolu s učiteľským bytom. 
Vpravo budova školy postavená v roku 1898. 



 

 
 
Budova školy z roku 1941, postavená spolu s učiteľským bytom v rokoch  
1928 - 1929. 
 
 
 

 
 
 
Trieda z roku 1935. 
 



 

 
  
Súčasná budova školy v roku 2020 
 
 
 
 
 
Niektoré údaje o učiteľoch podľa odučených rokov v machulinskej škole : 
 
Štefan Paško, riaditeľ školy                                    12 rokov 
Mgr. Peter Ondruška, riaditeľ školy                       17 rokov 
Mgr. Mária Ondrejmišková, riaditeľka školy          23 rokov 
PaedDr. Helena Judinová, učiteľka                        27 rokov 
Jozef Vokurka, riaditeľ školy                                   29 rokov 
Mgr. Helena Ondrušková, učiteľka                         31 rokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 rokov Materskej školy v Machulinciach 
1949  -  2019 

 
Spracovali : Viera Lukáčová, riaditeľka MŠ, PaedDr. Ondrej Valach, kronikár 

 

Z histórie MŠ v Machulinciach 
Materská škola v Machulinciach má dátum vzniku 1.sept. 1948 zásluhou vtedajšieho 
riaditeľa školy Jozefa Vokurku a už pri svojom vzniku si získala dôveru občanov. 
Zapísaných bolo 38 detí a vyučovalo sa len dopoludnia v prvých mesiacoch v triede v 
dolnej škole. Popoludní sa potom vyučovali žiaci 3. až 5.ročníka.  
Prvou učiteľkou vtedy jednotriednej materskej školy v Machulinciach bola Mária 
Hlavačková, neskoršie vydatá Kršiaková. Jej pomocníčku, vtedy nazývaná ako 
pestúnka, bola Katarína Lukáčová. Materská škola patrila pod riaditeľa školy Jozefa 
Vokurku. neskoršie Michala Weisa. Ďalšou učiteľkou bola Elena Šokyová. V roku 
1952 sa stala opatrovateľkou Karolína Gajdošová. 
V materskej škole a istý čas bola riaditeľkou aj Mária Melencová z Obýc. 
Neskoršie materská škola sídlila v budove bývalej ľudovej (základnej) školy 
postavenej v roku 1841. Od roku 1900 to bol byt riaditeľa školy, neskoršie učiteľský 
byt a potom do roku 1976 tu sídlila materská škola. Budova bola postavená nad 
budovou dnešnej knižnice. Od roku 1976 do roku 1990, kedy bola zbúraná, bola v 
nej umiestnená obecná knižnica. 
V rokoch 1959 až 1961 bola učiteľkou a riaditeľkou Elena Baťalová. 
Od 1.septembra 1961 bola riaditeľkou Emília Čulíková, ktorá túto funkciu vykonávala 
24 rokov až do roku 1986. Od roku 1967 bola materská škola už dvojtriedna.  
 
Ďalšími riaditeľkami MŠ boli : Ružena Raniaková (1986 – 1991), Helena Klikáčová 
– Šutková (1991 – 1998), Františka Gašparíková (1998 – 2004), Helena Šutková 
(2004 – 2009), Jaroslav Zaťko (2009 - 2013 ), Viera Lukáčová  od r. 2013 
 
Vyučujúce (okrem riaditeliek) v materskej škole sa tiež menili. Postupne tu učili Eva 
Čepčeková ,  Eva Minárová – Ondrejmišková, Mária Podobová, Darina Kelenekyová, 
Darina Absolónová, Jana Kukučková, Alena Farkašová, Katarína Holečková, 
Katarína Laktišová Helena Filipčíková, Štefánia Cibirová, Katarína Bugárová, Mgr. 
Kristína Tuhá, Monika Lipčeyová, Gabriela Šabová. 
 
Prví žiaci materskej školy sú dnes seniori dobre po sedemdesiatke. Spomeňme 
aspoň niektorých : Terézia Valachová z Kopanice, Terézia Gašparíková z 
Cintorinskej ul., Františka Gáliková, Kopanická ul., Pavel Zemanovič, Žitavianska ul. 
a ďalší. 
 
Nová budova  
Súčasná budova materskej školy spolu s kuchyňou a jedálňou bola postavená v roku 
1976 zásluhou vtedajšieho predsedu Miestneho národného výboru v Machulinciach 
Karola Ondrejku. V októbri 1976 bola daná do prevádzky Školská jedáleň pri MŠ. 
MŠ Machulince plnila svoje poslanie v celodennej prevádzke v dvoch triedach so 
štyrmi učiteľkami až do roku 1990, kedy nastali  väčšie zmeny. Ubúdalo narodených 
detí  a aj preto začali ubúdať aj počty žiakov. 
Od 1.septembra 1994 do 1.septembra 1998 bola materská škola jednotriedna a 
pôsobili v nej dve vyučujúce. 



 
Od 1.septembra 1998 bola v prevádzke dopoludnia dvojtriedna a popoludní 
jednotriedna prevádzka s tromi vyučujúcimi. V budove MŠ zriadená  kuchyňa s 
jedálňou slúžila pre stravovanie detí z materskej aj základnej školy. Pracovali v nej 
dve pracovníčky: vedúca kuchyne a kuchárka, neskoršie aj pomocníčka v kuchyni. 
Od roku 1996 bola budova školy vykurovaná plynom, predtým sa urobila 
rekonštrukcia kotolne. 
Od 1.júla 2002 je zriaďovateľom MŠ Machulince Obec Machulince. Učitelia sa 
stávajú zamestnancami verejnej správy,  
Školstvo v roku 2004 prežilo ťažký rok a pocítili to aj Machulince. Stále prebiehala 
transformácia školstva, najmä v materskej škole, kde neboli ustálené normatívy na 
žiaka ani mesačné poplatky rodičov za žiaka. Problémy boli nielen ekonomické, ale  
aj nedostatok detí v obidvoch školách. Budova materskej školy bola vybudovaná ako 
ideálna stavba pre 60 detí. V roku 2004 chodilo do materskej školy okolo 20 žiakov. 
Pre úbytok detí v materskej škole bolo rozhodnuté urobiť prestavbu budovy MŠ. Deti 
z materskej školy umiestniť na prízemí a na poschodí zriadiť domov sociálnych 
služieb pre dospelých. 
 
S rekonštrukciou budovy materskej školy  na multifunkčné využitie sa začalo v júli 
2006. Jej prestavbou bola poverená stavebná firma ViOn. Na prízemí bola zriadená 
jednotriedna materská škola, ktorej prevádzka sa začala 1. októbra 2006.  
Na 1.poschodí sa zriadil Domov sociálnych služieb s kapacitou pôvodne 16 
ubytovaných osôb, neskoršie zvýšené na 17.  
Prestavba bývalej budovy MŠ bola dokončená v jeseni 2007. Z celkového objemu 
finančných prostriedkov 10 567 000 Sk hradil 80% európsky fond, 15% prispel štát 
a obec znášala náklady 5%. 
Detské ihrisko bolo vybudované v záhrade v blízkosti budovy materskej školy. 
Hojdačky, preliezačky, pieskovisko, to všetko sa nachádza v peknej zeleni a slúži pre 
deti v materskej škole. 
 
V Materskej škole je od roku 2013 riaditeľkou Viera Lukáčová a po odchode 
Jaroslava Zaťku  bola od februára 2016 učiteľkou Mgr. Kristína Tuhá. Po jej odchode 
na materskú dovolenku nastúpili ako učiteľky MŠ Gabriela Šabová a Monika 
Lipčayová. 
V materskej škole bolo v školskom roku 2018/2019 zapísaných 32 žiakov. 
 
Prístavba materskej školy 
V máji 2018 sa začalo s prístavbou materskej školy podľa spracovaného projektu.. 
K hlavnej budove sa od jej severnej časti začali stavať nové miestnosti pre rozšírenie 
kapacity materskej školy o 10 detí. Obec dostala nenávratný finančný príspevok 
120.650 Eur z európskych štrukturálnych fondov na realizáciu projektu, pre ktorý bola 
vybraná firma ELSE PLUS s.r.o. Topoľčianky, ktorej majiteľom je občan Machuliniec 
Emil Šutka. Novou prístavbou sa rozšírila kapacita materskej školy na 35 žiakov. 
Najväčšiu zásluhu na prístavbe mal starosta obce Bohumil Bielik. 
 
V školskom roku 2018/2019 sa deti nasťahovali do nových priestorov a materskú 
školu navštevovalo 32 detí. Rozšírenie kapacity umožnilo v MŠ zriadiť dve 
heterogénne triedy. Mladšie oddelenie (2,5 až 4 ročné deti) a staršie oddelenie (4 až 
6 ročné deti). Popoludní sa oddelenia spájajú. 
V školskom roku 2020/2021 bolo v materskej škole zapísaných 34 žiakov. 



Kultúrne programy  
Už od svojho vzniku pripravovala materská škola kultúrny program na všetky 
podujatia v obci a organizovala aj vlastné samostatné akcie pre rodičov a verejnosť. 
V roku 1995 z detí MŠ a z nižších ročníkov ZŠ vytvorila Eva Ležáková detský 
folklórny súbor Konôpka. Po jej odchode ho istý čas viedla aj Viera Lukáčová. 
Od roku 2000 do roku 2006 pôsobil v Materskej škole Detský folklórny súbor 
Snežienka, ktorý viedla vtedajšia riaditeľka MŠ Františka Gašparíková. Deti mali 
jednotný kroj a súbor účinkoval na rôznych podujatiach v obci. Najznámejšie bolo 
vítanie jari pálením moreny a fašiangové vystúpenia.  
 
Detský folklórny súbor Kamienok (DFS) vznikol v roku 2016 z iniciatívy pani Ivety 
Bielikovej. Súbor je rozdelený na starších a mladších žiakov.  
Staršiu zložku tvoria žiaci od 3.ročníka základnej školy až po deviatakov. Nacvičuje 
ich Martina Belianska a Iveta Bieliková. 
Do mladšej zložky sú zaradení žiaci materskej školy a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.  
Týchto žiakov nacvičuje pani riaditeľka Viera Lukáčová a učiteľka Mgr. Kristína Tuhá. 
Súbor finančne zabezpečuje Obecný úrad a občianske združenie "Vrabec". 
 
Od vzniku Detského folklórneho súbor Kamienok postupne do roku 2020 v jeho 
mladšej zložke účinkovali títo žiaci Materskej školy v Machulinciach : 
Dievčatá 
Timea Cibirová, Adela Čulíková, Liliana Čulíková, Olívia Gašparíková, Lucia 
Gašparíková, Karolína Herdová, Paulína Chrenová, Vivien Chrenová, Sara 
Chválová, Nikola Jakabová, Adela Jenisová, Timea Jenisová, Sofia Lukáčová, Liliana 
Mašírová, Ema Ondriašová, Nina Ondriašová, Sára Ondrejková, Pavla Partlová, 
Stella Mária Rajnohová, Michaela Szabová, Tamara Šurdová, Soňa Šurdová, Petra 
Šranková, Nela Zaťková, Nelka Žákovičová. 
Chlapci 
Oliver Baťo, Tobias Čulík, Alexander Ondrejka Čulík, Adrián Gálik, Lukáš Gálik, 
Florián Gašparík, Samuel Herda, Oliver Chren, Tomáš Kazík, Timotej Klučiar, Matúš 
Kováč, Matúš Kováč, Samuel Koprda, Jakub Lukačovič, Patrik Mašír, Dominik Minár, 
Andreás Ondrejka, Nikolas Ondrejka, Tadeáš Ondrejka, Timotej Ondrejka Samuel 
Petrovič, Matej Petrovič, Alex Radobický, Jakub Šajbovský, Alex Švec, Ján Švolík, 
Tomáš Tuhý, Beniamin Valent, Jakub Zapalač, Hugo Zrubec 
 
DFS Kamienok od svojho vzniku každoročne účinkuje na obecných folklórnych 
slávnostiach Pod Kamencom, Spievame si pre radosť ako aj na benefičnom 
vianočnom koncerte. 
Spomeňme niektoré ich folklórne pásma : 
Aka fuka, funda lúka 
Klnka, klnka, 
Na húsky, Na lúke, Tam na tej lúke, Niet krajšieho mena, Na remeslá a ďalšie.   
 
Záver 
Materská škola sa dnes chápe ako súbežne s rodinou pôsobiaca verejná 
spoločenská inštitúcia, v ktorej sa realizuje predškolská výchova. Takáto materská 
škola je aj v Machulinciach a funguje už úctyhodných 70 rokov. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
Súčasná Materská škola v Machulinciach z roku 2020. 
 

 
   
Detský folklórny súbor Kamienok  


