Volejbal 2020 na našej škole, alebo cez plece ďaleko a blízko,
alebo nielen o volejbale.
Je tu začiatok roka 2021 a ako už býva zvykom, treba sa zamyslieť, čo sa udialo v predchádzajúcom roku

pod vysokou sieťou. Odpoveď je na prvý pohľad jednoduchá. Nič, lebo COVID 19.
Žiadne turnaje, žiadne zápasy, žiadne postupové stredoškolské kolá. Smutná volejbalová prítomnosť.
A ešte smutnejšia v tom zmysle, že s reprezentáciou sa rozlúčili tri, na stredoškolské pomery, vynikajúce
hráčky - Renata Gardianová, Aďa Tomanová a Lucia Zaťková. A to tiež celkom nie je pravda, lebo udalosti sa zbehli tak rýchlo, že sme im ani nemali kedy poďakovať. Nuž aspoň takto. Ďakujeme, boli ste oporou počas celých štyroch rokov. A práve rok 2020 mal byť vyvrcholením nášho snaženia o postup do krajského kola volejbalu stredoškoláčok.

Ale chvalabohu, aspoň na krátky okamih zvíťazil volejbal nad touto pohromou. A bolo to v Mošovciach
na volejbalovom turnaji O Pohár ŠK Drienok Mošovce, ktorého prvý ročník sa datuje niekedy okolo roku
1975 a v určitom období patril medzi najväčšie turnaje na Slovensku, keď sa ho okrem Slovenska zúčastňovali družstvá z Čiech, Poľska či Rakúska.
A celé je to o tom, že pri príležitosti 150. výročia založenia našej školy si na tomto turnaji dali „dostaveníčko“ bývalí študenti našej Alma Mater, ktorí pred dvadsiatimi rokmi tvorili kostru neobyčajne úspešnej
reprezentácie školy vo volejbale stredoškolákov.
V období troch rokov, po treťom a druhom mieste na krajských kolách, sa v roku 1999 dočkali zaslúženého víťazstva a postupu na celoslovenské kolo. Tam síce prehrali v boji o postup medzi posledných štyroch s Gymnáziom Revúca, ale postup medzi najlepších sedem družstiev na Majstrovstvách Slovenska vo
volejbale stredných škôl bol pre náš typ školy ohromujúci.
Že to nebolo len o pivných rečiach a spomienkach na maturitu z hry na hudobný nástroj svedčia aj obrázky z tohto randevuez. Po dvadsiatich rokoch opäť spolu na ihrisku. O tom, že si vážili tieto chvíle,
svedčí aj fakt , že Džonky Ondrejka s manželkou a deťmi docestoval až zo Švajčiarska a Marián Kvašňovský alias Tajfún to isté, ale z Čiech.

Samozrejme na ihrisku i mimo neho pohodička, ale v plnom nasadení pred zrakmi svojich polovičiek
a malých volejbalistiek a volejbalistov. O to viac, že ich prišli pozdraviť pán prof. Lettrich, nezabudnuteľný volejbalový stratég na ihrisku i mimo neho a pani prof. Krelová, bývalá členka volejbalových výberov školy a okresu na turnajoch pedagogických zamestnancov.
Bilancia zápasov - dva vyhraté, dva prehraté a umiestnenie v strede štartovej listiny. Ale tie dva dni
po dvadsiatich rokoch stáli za to. A hlavne tie spomienky na maturitu z hry na hudobný nástroj. Samozrejme nič znevažujúce, len nezabudnuteľné okamihy.
V takomto zložení po dvadsiatich rokoch odohralo družstvo SPgŠ Turčianske Teplice zápasy na volejbalovom turnaji O Pohár ŠK Drienok Mošovce 2020. Horný rad – zľava – Peter Móric, Svetozár Thomka,
Martin Hanzely, Pavol Kováčik, Ján Ondrejka, Marian Kvašňovský, Juraj Krupčík.
Dolný rad – zľava – Tomáš Bugár, Miroslav Lettrich

V kádri sa ešte vystriedali – Milan Jankovič, Dušan Musil, Zdeno Gregor, Roman Žubor, Ladislav Pagáč, Matej Drozdi.

Ponúkame aj niekoľko záberov z éry 1997 – 2000 aj s vernými fanúšičkami – samozrejme volejbalu
Petrou, Miškou a Aďkou.

A keď už spomíname účasti na Majstrovstvách Slovenska, nesmieme zabudnúť na trio reprezentantiek
našej školy v cezpoľnom behu Veroniku Šovčíkovú, Johanu Šovčíkovú a Júliu Kubíkovú. V roku 2007,
v pretekoch jednotlivcov na krajskom kole Júlia Kubíková obsadila tretiu priečku a družstvo v už spomínanej zostave obsadilo stupeň najvyšší. To znamenalo postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali
v Žiarske doline. No a to, čo predviedli na pretekoch v Žiarskej doline vyrazilo dych nielen nám, ale hlavne
našim súperom zo všetkých kútov Slovenska. Jednoznačné víťazstvo s trojbodovým náskokom pred druhým v poradí. Po volejbalistoch, opäť jeden top prenikavý úspech v podaní študentiek našej školy.

A do tretice. V rokoch 1984 – 1986 sa sformovala silná atletická skupina dievčat okolo H. Šudovej a S.
Vokelovej, M. Kubíkovej, M. Janovcovej, S. Ochodničanovej a ďalších. Po úspechu na celoslovenskom
kole sa prebojovali až na Majstrovstvá Československa stredných škôl v atletike . Tie sa konali v Karlových
Varoch. Na tomto úspechu sa výrazne podieľali prof. Lettrich a prof. Oravec. Bohužiaľ fotografický materiál sa nezachoval.
A ešte jeden veľký úspech našich farieb treba spomenúť. Dňa 18.11.2002 v Nových Zámkoch družstvo
moderných gymnastiek pod vedením p. prof E. Tichej obsadilo v kategórii pódiové zostavy - - celoslovenské kolo - tretie miesto. Na tomto výraznom úspechu v oblasti gymnastiky sa podieľali dievčatá v tejto
zostave. Ľ. Katreníková, M. Pánisová, Ľ. Cabadajová, I. Bibová, L. Kvaššaiová, D. Hromadová a D. Nemčeková.

Toto je len malý záblesk z histórie našej školy v oblasti športu za posledných 30 rokov. Sú to spomienky
v rovine športových súťaží stredných škôl organizovaných Ministerstvom Školstva SR, alebo ním poverených orgánov.
Veľa cenených úspechov naša škola dosiahla na Celoslovenských hrách pedagogických škôl. V celej časovej osi týchto hier. Či už letných, alebo zimných.
Nezabudnuteľným zážitkom boli aj účasti dievčat na celoštátnych spartakiádach pod vedením p.prof.
Tichej.
Keby sme sa upriamili na rozsah športových disciplín, tak by sme museli spomenúť volejbal, basketbal,
hádzanú, minifutbal, badminton, stolný tenis, plávanie, športovú streľbu, pódiové vystúpenia, športovú
gymnastiku, florbal, branné športy, bežecké a zjazdové lyžovanie, šípky, silový trojboj...
A to určite nie je všetko. S každým z týchto športov si predstavíme veľmi veľa výrazných osobností,
ktoré reprezentovali našu jedinečnú výchovnú a vzdelávaciu inštitúciu. A úspechy jednotlivcov vždy pramenia zo silnej, telesne zdatnej a pohybovo výkonnej základne. A tú vytvorili generácie študentiek, ktoré
denno denne počas štyroch rokov kráčali hore alejou, otvárali dvere našej školy a zasadli do lavíc, aby
dokázali vysoko pozdvihnúť latku svojho pedagogického majstrovstva. Vymenovať sa to nedá, ale za telocvikárov môžem potvrdiť, že na každú, alebo každého z Vás si v príhodnej chvíli vždy spomenieme.

Tak, ako si aj Vy v dobrom / ! /,alebo aj zlom /dúfam, že len sem tam/ spomeniete na p. prof. J. Petroviča, V. Oravca, K. Granca, P. Bílika, K. Grancovú, E. Tichú, M. Lettricha, Z. Malatovú, S. Thomku, I. Kamonovú ,M. Čupca, R. Čarvagu, L. Gemešovú, M. Ivádiovú, P. Budiského, I. Kráľa a M. Lichnera. Prví traja
menovaní už nie sú medzi nami. Česť ich pamiatke.
Tento príspevok vznikol ako reakcia na končiace sa 150 výročie vzniku našej školy v období pandemickej celosvetovej krízy. V období, keď sa zo stredoškolských profesorov na Strednej pedagogickej škole
v Turčianskych Tepliciach stali stredoškolskí učitelia premenovaním na Pedagogickú a sociálnu akadémiu.
No a premenovaním Pedagogickej a sociálnej akadémie na Strednú odbornú školu pedagogickú sa z profesorov zrejme onedlho podľa nejakého zákona stanú majstri odbornej výchovy. Táto myšlienka nie je
povýšenectvo nad pedagógmi na iných stupňoch škôl, ale len odrazom konzervatívneho myslenia autora
tohto článku.
Takže na začiatku roku 2021 prajem Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach veľa talentovaných študentov, prísnych, ale objektívnych pánov profesorov a starostlivé panie vychovávateľky. Prajem, aby sa vrátili časy, keď pedagogické školy boli spoločnosťou jednými z najuznávanejších typov stredných škôl na Slovensku. Aby na našej škole vyštudovalo mnoho ďalších vynikajúcich odborníkov v oblasti
výchovy a vzdelávania. Aby mohla byť sama sebou.
Škola, s takou bohatou, 150 ročnou tradíciou, si to určite zaslúži.
PS. Robia nám novú palubovku, vyzerá dobre, príďte si zahrať, keď sa bude dať !

Prajem všetkým , ktorí sa dočítali až sem ,

Šťastný Nový Rok 2021.

PaedDr. Svetozár Thomka

