
 

СВЕТОЗАР СТАЈКОВАЦ – УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 1997 

 

 Моје име је Светоазар Стајковац, мештанин сам Врњачке Бање, тачније  насеља Штулац. Рођен 

сам 5. јуна 1997. године у Краљеву. Предшколски део образовња стекао сам у вртићу "Колибри" у 

Врњачкој Бањи, да би 2004. године уписао први разред основне школе "Младост" у Врњцима, код 

учитељице Данијеле Радовановић. Прва 4 разреда основне школе завршио сам са просеком оцена одличан 

(5,00), где сам већ тада учествовао на својим првим школским и општинским такмичењима. Од 5. до 8. 

разреда у школи "Младост" , разредни старешина била ми је Мирјана Дражић, где сам наставио са 

такмичењима, али и са одличним успехом у школи, где сам и после ове 4 године, имао просек одличан 

(5,00). Оно што ми је највише привлачило пажњу у мом основном образовњу, био је предмет Историја, из 

кога сам највише успеха и понео. Ту свакако треба истаћи бројна прва места на општинским и 

регионалним такмичењима, као и учешће на Републичком такмичењу из историје, као ученик седмог 

разреда. Оно где сам ја,  по мом мишљењу највише трага оставило у основној школи јесте моје бављење и 

љубав према спорту. Поред Вукове дипломе на крају основног образовања, носилац сам и посебне 

дипломе, као најбољи спортиста генерације. Пре свега ту треба поменути моје ангажовање у школским 

спортовима, где сам заједно са мојим другарима, као ученици 7. разреда учествовали на Републичком 

такмичењу из рукомета, али смо и много пута општину и школу представљали на регионалним  и 

међурегионалним такмичењима у кошарци, одбојци и фудбалу. Упоредо са свим школским 

активностима, у сали оснонве школе "Младост"  направио сам и своје прве кораке у џудоу. Баш на крају 

8. разреда, остварио сам и тада највећи успех за школу, у појединачним спортовима, а то је био 3. место 

на Првенству Србије за ученике основних и средњих школа. 

Своје даље образовање, захваљујући одличној осови коју сам појео из основне школе и која ми је 

омогућила да будем први на ранг  листи за упис,  наставио сам у средњој школи „Гимназија“ у Врњачкој 

Бањи. И средњу школу завршио сам са просеком оцена одличан (5,00), где сам поред Вукове дипломе, 

још једном понео звање најбољег спортисте генерације.  

Још једном захваљујући квалитету ове 2 институције мог образовња, као 3. студент у рангу уписао са 

жељени факулет, односно Криминалистичко полицијску Академију у Београду. И у овом делу свог 

образовања насављам да будем један од најбољих студетанта у класи, али један од најбољих спортиста на 

Универзитету.  

Носилац сам мајстроског појаса, црни појас други дан у џудоу, али и освајач бројних медаља са 

државаних, међународних, лигашких,  европских, студентских и светских такмичења.  

Од 2020. године стекао сам и звање тернера џудоа, на Факултету за спорт и физичко васпитање у Ново 

Саду са просеком оцена 10,00.  



2. Какве успомене носиш из оснонве школе? 

 Успомене које сам из основне школе понео, остаће урезане у мојим мислима читавог живота. 

Дружење, заједничке активности, несташлуци, рекреативне настеве и екскурзије јесу оно што се савакако 

издваја. Спорт је још једном био тај који нас је повезивао и давао нам да што више времена проводимо 

заједно, учили смо једни од других, заједно се радовали успесима, али и били једни уз друге и у тешким 

тренуцима. Наставници су увек били ти, који су нам излазили у сусрет када год су могли, како за наше 

приватне обавезе, тако и за наша спортска ангажовања. Свакако њихов рад и труд који су према нама 

уложили, како време и године пролазе све  више се увиђаја и све више плодова даје. Да није било њихове 

добре основе у знању, не би ни данас било свих наших успеха.  

3. Чиме се данас бавиш? 

 Тренутно сам студнет завршене године, основних академсих студија криминалистике, на 

Криминалистичко полицијском Универзитету у Београду. Поред тога и данас сам активни спортиста,при 

чему се професионално бавим  џудо-ом, као члан џудо клуба „Црвна Звезда“ и репрезентативац сам 

Републике Србије у овом спорту. Од пре неколико година, професрионално се бавим и борилачком 

вештином Самбо-ом, где сам такође члан Сениорске и студентске репрезентације Србије.  

4.Твоја порука за наше садашње ученике? 

 Свим садашњим, али и оним бућим генерацијама основне школе „Младост“ у Врњцима желео бих 

да поручим да их током школовања, али и током целог живота прати марњив рад. Добро би било да имају 

своје снове, да верују у њих и да ка њима теже, јер само ако буду довољно веровали у себе могу успети 

све што желе, јер границе успеха не постоје. Такође, желео бих да им поручим да своје учитеље и 

насавнике воле и поштују, да уче од њих, јер иако им некада све то што уче изгледа непотребно, живот ће 

показати да је све имало своју сврху. У надашњем модерном свету, поред јако потребних знања и 

вештина из свих области, додатну пажњу требало би посветити познавању информационих технологија, 

што бољем савладавању страних језика, као и редовно бављење спортом зарад свог здравља.  

 

  

 

 



 

 


