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 Gymnázium Andreja Vrábla v Levi-
ciach je vzácnym jubilantom. 
 V roku 2015 oslavuje svoju dvestoročni-
cu! Vivat academia, vivant professores!
 Dvesto rokov  vývoja ľudstva je z 
hľadiska jeho histórie zanedbateľné číslo. 
Dvesto rokov v dejinách školstva  na našom 
území už také zanedbateľné určite nie je. 
Ale dvesto rokov v dejinách vzdelávania v 
našom meste si určite zasluhuje vašu pozor-
nosť, ak nie (podľa tvorcov tejto publikácie) 
aj úprimný obdiv! Mnohým reprezentantom 
súčasnej mladej generácie sa môže zdať, že 
levické gymnázium, sídliace už niekoľko de-
saťročí vo funkcionalistikej budove, postavenej 
na konci 20-tych rokov 20.storočia, sa prívlastok 
dvestoročná ani nehodí. Môže ich mýliť jed-
noducho fakt, že inštitúcia, ktorú navštevu-
jú alebo len náhodne okolo nej  prechádzajú, 
má vek zodpovedajúci terajšiemu  architek-
tonickému vzhľadu budovy. Im síce stará pri-
padá, no táto významná a rešpekt vzbudzujúca  
vzdelávacia  inštitúcia je oveľa, oveľa staršia.
 Prvá časť publikácie sa venuje histórii, 
dozviete sa zaujímavé údaje z dejín levického 
gymnázia od jeho vzniku v roku 1815 až do roku 
1989. Najdôležitejšie udalosti  zo života Gymná-
zia Andreja Vrábla v období od nežnej revolúcie 
po súčasnosť ešte nie sú spracované archivármi, 
z hľadiska histórie je to „len“ 25 rokov, preto ich 
v publikácii podávame spravodajským spôso-
bom.
 Priblížime vám, ako založenie tejto 
inštitúcie zasiahlo do života nášho mesta, lebo 
sa postupne zvyšovala vzdelanostná úroveň 
všetkých jeho spoločenských vrstiev, aj ako 
sa vzdelávací záber školy rozširoval na čoraz 
väčší počet obyvateľov širokého okolia. V ma-

lom  zemepanskom mestečku Levice na poľno-
hospodárskom vidieku sa založením gymná-
zia rozvinuli podmienky na jeho duchovný, 
kultúrny aj technický rozvoj, čo sa samozrejme 
prejavilo vo zvýšení počtu vzdelaných oby-
vateľov mesta. Levice viac prosperovali.
 Bez ohľadu na jednotlivé historické 
obdobia škola vždy odrážala aktuálny stav 
spoločnosti a zároveň plnila určité úlohy vo 
vzťahu k budúcnosti. No odhliadnuc od tých-
to úloh bolo vždy prvoradým zmyslom práce 
vyučujúcich na levickom gymnáziu vzdelať 
svojich zverencov nielen odborne, ale obohatiť  
ich aj ľudsky. Učiť  mladých ľudí, pripraviť ich 
na život, vychovať z nich individuality schopné 
realizovať svoj osobný potenciál v podmienkach 
spoločenstva, ktorého budú súčasťou.
 Od vzniku levického gymnázia až po 
súčasnosť tvorili jeho históriu ľudia. Stovky 
gymnaziálnych pedagógov a samozrejme 
tisícky žiakov - absolventov. V priebehu dvoch 
storočí absolventi po maturite opúšťali síce 
brány rôznych budov, no - napriek rôznym 
menám - školu toho istého typu všeobecného 
vzdelania. A boli  veľmi kvalitne pripravení na 
ďalší stupeň vzdelávania na vysokých školách, 
univerzitách či na významnejšie posty v 
budúcich zamestnaniach.
 Naša publikácia vám poskytne 
možnosť nahliadnuť do zoznamu stoviek 
pedagógov, ktorí so zanietením erudovane 
zvyšovali vedomostnú úroveň študentov 
užšieho aj širšieho regiónu a pripravili ich na 
využitie svojho intelektuálneho potenciálu 
v budúcnosti. To je v každej dobe nezapla-
titeľná služba spoločnosti aj celému ľudstvu! 
Členovia všetkých generácií profesorského 
zboru nazerali na svoju dobu ako na obdobie 

Milí čitatelia!
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dynamických zmien, vždy museli byť o krok 
vpred, lebo chápali nielen pedagogické, ale aj 
psychologické, občianske i kultúrne dôvody 
vyplývajúce z ich odborného pôsobenia. A 
to bola a je úloha naozaj náročná, z pohľadu 
mnohých nezainteresovaných priam ne-
splniteľná, až nemožná.
 O tom, že to tak na pôde gymnázia 
bolo, svedčia napokon vedomosti a schopno-
sti tisícov študentov, pre ktorých bolo, je (a 
veríme, že aj bude) levické gymnázium začiat-
kom úspešnej kariéry, prvou  dôležitou stani-
cou na trati Život.
 Autorom tejto publikácie neprislú-
cha hodnotiť dvestoročnú prácu pedagógov. 
Ani by si na to nikto z jej tvorcov netrú-
fol. Zvlášť generáciu, ktorá je ešte aktívnou 
súčasťou pedagogického zboru Gymnázia An-
dreja Vrábla alebo už na dôchodku. Hovorie-
va sa síce, že prácu učiteľa vie zhodnotiť ho-
cikto, veď každý chodil do školy a cíti sa byť 
oprávnený kritizovať ju.
 Oprávnenie či skôr možnosť hod-
notiť či bilancovať dostali v publikácii absol-
venti. Aj oni ako my vedia, že úspechy peda-
gogického pôsobenia väčšinou neprichádzajú 
hneď. Objekty učiteľovho snaženia musia 
prejsť „obdobím zrenia“.Keď dozrejú „zdravé 
plody“, pestovatelia sa môžu pýšiť svojou  úro-
dou. Preto sme dali v našej pamätnici priestor 
galérii „výstavných pestovateľských kúskov“ 
v časti Galéria osobností. Je to len užší výber 
vzácnych ľudí, ktorých  úspešné profesijné  
vrcholy či napredovania stoja za pozornosť  
širokej verejnosti. Sú vo svete ukážkou vzdela-
nosti, tvorivosti, vytrvalosti a veľkosti ľudského 
intelektu. Buďme na nich hrdí.
 Príležitosť zaspomínať si na štu-
dentské časy a vyznať svoj vzťah ku škole či 
jej pedagógom sme dali širokej verejnosti, 
všetkým pedagógom i riaditeľom levického 
gymnázia v časti Spomienky. A práve v nich 
vám priblížime nesmierne úsilie pedagógov 
naplniť svoje poslanie, slovami autorov 
príspevkov vyjadríme význam obrovského 
vkladu, investovaného do študentov všetkých 
generácií. A navyše, ukážeme obdivuhodný 
ľudský  rozmer mnohých z nich.
 Vyznania absolventov, ktorí „prešli 
pedagogickým formovaním“ profesora An-
dreja Vrábla, nás  len utvrdia v názore, že 
čestný názov našej školy, nesúci meno profe-
sora Andreja Vrábla, je naozaj opodstatnený. 
Každá z oslovených osobností, ktorú  profesor 

Vrábel učil, mu venuje vo svojom texte zvlášt-
nu pozornosť a vyjadruje  nesmierny obdiv, 
úctu  a vďaku. Preto v našej publikácii patrí 
osobnosti profesora  Andreja Vrábla čestné 
miesto v úvode.
 Dúfame, že autori tejto publiká-
cie si nekládli nesplniteľné úlohy. Chceli 
predovšetkým vyvolať záujem o jedinečnú 
históriu vzdelávacej inštitúcie, ktorá už dves-
to rokov  intelektuálne formuje mladých ľudí 
nášho mesta i jeho širokého okolia. Chceli 
vzdať hold a vďaku všetkým, ktorí sa na tom-
to zmysluplnom a nepretržitom formovaní  
v plynutí času podieľali. A chceli zanechať  
pre budúce generácie svedectvo, že levické 
gymnázium, dnes Gymnázium Andreja Vráb-
la, bolo a je tou najlepšou  vizitkou vzdelania 
kdekoľvek  vo svete.
 Dúfame, že sa nám to aspoň trochu 
podarilo.
                                                                                                                                 

Ľubica Opaterná
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 Pred dvesto rokmi, 5. novembra 1815 sa prvých 135 študentov zúčastnilo na slávnostnom 
otvorení prvého školského roka gymnázia v Leviciach. Tento deň sa začala písať naša história.
 A tak ako čas plynul a ukrajoval mesiace, roky a desaťročia, bránu našej školy postupne 
opúšťali stovky a tisícky jej absolventov. Mnohí pokračovali v ďalšom štúdiu na univerzitách, 
mnohí sa zaradili do praxe. Mnohí svojím životom a prácou zvyšovali kultúrnu, spoločenskú a 
technickú vyspelosť regiónu. Mnohí sa presadili v širšom meradle, mnohí až na medzinárodnej 
úrovni. 
 Naša škola počas svojej existencie prechádzala rôznymi etapami, zažila svet lejšie 
aj pochmúrnejšie obdobia. Veľakrát bola na výslní, no občas bojovala o holú existenciu. 
Prispôsobovala sa zmeneným podmienkam, prežila rôzne transformačné procesy, priestorové 
problémy aj spoločenské tlaky. Počas celej svojej existencie však vždy bola garantom poskytova-
nia kvalitného vzdelania a producentom budúcej regionálnej inteligencie. 
 Veď hádam niet v našom meste a blízkom okolí rodiny, z ktorej by niektorý jej člen 
v nedávnej alebo vzdialenejšej minulosti nenavštevoval gymnázium. A prežil na tejto škole 
štyri, prípadne osem rokov života, ktoré ho priviedli na prah dospelosti. Roky spoznávania 
svojich daností, formovania hlbších záujmov, roky prvých lások, čarovné stredoškolské roky. S 
odstupom času vnímané skôr emocionálne, ale trvalo zapísané do pamäti.
 Ak študenti školy tvoria jej svalový systém, prezentujúci výkon, tak kostrou tohto sys-
tému sú jej učitelia. Členovia profesorského zboru, ktorí si po generácie odovzdávali štafetový 
kolík garantujúci úroveň a kontinuitu. Ľudia s rôznymi životnými príbehmi, s rôznymi osob-
nostnými prejavmi, mnohokrát bývalí absolventi levického gymnázia alebo aj nepochádzajúci 
z nášho regiónu, v globále však zanietení odborníci, milujúci svoje predmety a svoju školu.  
 Pamätnica, ktorú, vážený čitateľ, držíte v rukách, sa nerodila ľahko. S veľkou pokorou 
a zo začiatku s trochu hmlistou predstavou sme pristupovali k prvým krokom jej zostavenia. 
Uvedomujúc si historické a spoločenské súvislosti, obmedzenosť informačných zdrojov, potre-
bu vykonania nevyhnutných rezov a redukcií sme sa po niekoľkých mesiacoch dopracovali k 
definitívnej predstave o štruktúre a obsahu tejto publikácie. 
 Nemohla by uzrieť svetlo sveta bez zanietenia a obrovského nasadenia Mgr. Ľubice 
Opaternej,  PhDr. Ladislava Vinczeho ako zostavovateľov a podpory a trpezlivej zhovievavosti 
pani Aleny Gajdošovej, zodpovednej za grafické spracovanie a tlač publikácie. Im trom patrí v 
prvom rade moje úprimné poďakovanie.  Moje poďakovanie ďalej patrí našej bývalej kolegyni 
Mgr. Kláre Šedibovej, ktorá bola studnicou zdrojov a jediným kontaktom s najstaršími absol-
ventmi, ako aj Mgr. Ľubici Tóthovej za precízne korektúry celého textu. Chcel by som sa takis-
to poďakovať všetkým externým prispievateľom, pracovníčkam Štátneho archívu, bývalým a 
súčasným kolegom a kolegyniam, absolventom školy, ako aj prispievateľom z radov verejnosti, 
ktorí sa podieľali na tvorbe Pamätnice.   
 Verím, že publikácia vďaka bohatstvu historických poznatkov, osobných výpovedí 
a spomienok ponúkne zaujímavé čítanie a stane sa dlhodobým svedectvom o doterajšej exis-
tencii naše školy aj pre nasledujúce generácie.

Vladimír Tóth / riaditeľ školy

Vážení a milí absolventi, študenti, 
kolegovia, priatelia školy!
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Andrej Vrábel 
(1910 – 1991)

MIROSLAV KUNA
TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH

Detstvo a mladosť
 Jednou z najvýraznejších postáv 
levického gymnázia v jeho povojnovej histó-
rii bol profesor matematiky a deskriptívnej 
geometrie Andrej Vrábel. Narodil sa 2. sep-
tembra 1910 v obci Mokrá Lúka pri Rožňave v 
rodine evanjelického farára Viliama Vrábla, 
rodáka z Farnej, ako druhé z piatich detí. Po 
jeho narodení sa rodina presťahovala v roku 
1912 do obce Čankov (v súčasnosti prímestská 
časť Levíc).1 V obci si Viliam Vrábel získal 
výborné meno, postaral sa okrem iného aj o 
renováciu miestneho kostola.2 Keď Andrej a 
jeho sestra nastúpili na stredoškolské štúdiá, 
rodina sa presťahovala do Levíc. Usadili sa v 
štvrtej ulici (dnes Hollého ulica) v mestskej čas-
ti Nová osada.3 Študoval na Českosloven skom 
štátnom reformovanom reálnom gymnáziu 
v Leviciach. Počas celého štúdia dosahoval 
výborný prospech, patril medzi najlepších 
študentov.4 Najviac sa zaujímal o jazyky, 
matematiku a technické predmety. Maturoval 
29. mája 1929.5 

Univerzitné štúdium
 Po maturite sa zapísal na Filozofickú 
fakultu Karlovej univerzity v Prahe so zámerom 
študovať klasickú filozofiu, latinčinu a iné ja-
zyky, avšak nakoniec sa rozhodol pre štúdi-
um matematiky a deskriptívnej geometrie. 
Preto sa prihlásil na  Prírodovedeckú fakultu 
KU a od roku 1930 sa stáva poslucháčom aj na 
Českom vysokom učení technickom, jednej z 
najstarších technických vysokých škôl v Eu-
rópe. Záznamy v jeho indexe však prezrádzajú, 
že navštevoval aj prednášky z literatúry.6 Býval 
na vysokoškolskom internáte Štefánikove 
koleje na Letnej, ktorý bol určený pre chudob-

ných študentov zo Slovenska.7 Medzi nich 
patril aj Andrej Vrábel, pretože v tom čase 
už bol polosirota.Otec mu zomrel v roku 1930 
na srdcový infarkt vo vlaku počas návratu zo 
služobnej cesty.8 Aktívne sa zapájal do činno-
sti samovzdelávacieho spolku slovenských 
vysokoškolákov Detvan, ktorý vznikol v 80-
tych rokoch 19. storočia. Andrej Vrábel bol 
je ho členom od roku 1930 a neskôr zastával 
aj funkciu tajomníka a podpredsedu.9 Jeho 
spolubývajúcimi boli známi výtvarníci ako 
Koloman Sokol, Fraňo Štefunko, Ján Želibský, 
Vincent Hložník, Mikuláš Galanda či spiso-
vatelia Dobroslav Chrobák a Rudolf Fabry, 
alebo herec a režisér Janko Borodáč.10 Univer-
zitné štúdiá ukončil v roku 1934.

Pedagogické pôsobenie
 Po odchode z Prahy nemohol hneď 
získať miesto, pretože na Slovensku pôsobili 
hlavne českí učitelia, ktorí sem prišli po záni-
ku Rakúsko - Uhorska. Jeden školský rok učil 
na meštianskej škole v Ružomberku a rok na 
maďarskom gymnáziu v Šahách.11  Tu sa stal 
členom Matice slovenskej. V školskom roku 
1936/1937 bol vymenovaný za riadneho profe-
sora na gymnáziu v Leviciach. V roku 1938 v 
dôsledku maďarskej okupácie po Viedenskej 
arbitráži ako Slovák musel školu opustiť a na 
gymnázium sa vrátil až po ukončení druhej 
svetovej vojny. V školskom roku 1938/39 už 
učil na slovenskom reálnom gymnáziu v 
Liptovskom Sv. Mikuláši, ďalší rok na Štát-
nej slovenskej reálke v Bardejove a od roku 
1941 do konca vojny učil na Štátnej sloven-
skej priemyselnej škole v Banskej Bystri-
ci.12 V Liptovskom Mikuláši sa stal členom 
Hurbanovej literárnej spoločnosti.13 V roku 

6
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1942 stal sa zakladajúcim členom Slovenskej 
národnej knižnice v Turčianskom Sv. Mar-
tine.14 Finančne podporoval Evanjelický aug-
burského vyznania sirotinec v Liptovskom Sv. 
Mikuláši.15 Po vypuknutí Slovenského národ-
ného povstania sa angažoval v Revolučnom 
národnom výbore.16 Za túto činnosť bol od-
menený  rozhodnutím Slovenskej národnej 
rady Medailou SNP 1.stupňa. Tu sa tiež spriate-
lil s profesorom Ladislavom Sárom, ktorý bol 
známy ako hlásateľ Slobodného slovenského 
vysielača.17 Neskôr sa spolu aktívne zapoji-
li do bojov. Po skončení vojny, 13. júna 1945, 
zložil služobnú prísahu obnovenej vlasti.18 
V školskom roku 1945/1946 už začína pôsobiť 
na gymnáziu v Leviciach na základe rozhod-
nutia Povereníctva pre školstvo a osvetu v 
Bratislave.19  V povojnovom období sa Andrej 
Vrábel angažoval v príprave spoločenských 
podujatí, ktoré sa neobmedzovali len na pôdu 
školy. Spolu s profesorom Krošlákom a sedem-
desiatimi študentmi sa zúčastnil v roku 1949 
v súlade s požiadavkami doby aj budovania 
Trate mládeže.20 Krajský národný výbor v 
Nitre menoval 11. júla 1951 Andreja Vrábla do 
funkcie riaditeľa gymnázia.21 Avšak 1. júla 
1952 v dôsledku stalinizácie verejného života a 
čistiek a musel z funkcie odstúpiť a ísť učiť do 
Jasova ako učiteľ Štátneho kurzu na prípravu 
pracujúcich pre vysoké školy.22  Po návrate 
z kurzu prišla školská reforma, ktorá zruši-
la gymnáziá a urobila z nich jedenásťročné 
stredné školy. Na tejto „jedenásťročke“ Andrej 
Vrábel pôsobil opäť ako riaditeľ v rokoch 1953 
až 1955.23  V roku 1954 zo zdravotných dôvodov 
požiadal o uvoľnenie z funkcie.24 Spočiatku 
bola vyššími inštanciami jeho žiadosť zamiet-
nutá s odôvodnením poukazujúcim na jeho 
skúsenosti a organizačné schopnosti.25 V 
žiadosti z roku 1955 žiadal opätovne o uvoľne-
nie z funkcie riaditeľa a ako dôvod uvádza 
zápal nervu pravej ruky. Zároveň v žiadosti 
dáva prednosť vyučovaniu predmetov svo-
jej aprobácie.26 Jeho žiadosti bolo vyhovené 
16. augusta 1955.27 Potom učil matematiku 
a deskriptívu a zažil zmenu školy na stred-
nú všeobecnovzdelávaciu a konečne opäť na 
gymnázium. 

Súkromný život, aktivity a ocenenia
 V roku 1969 sa oženil s Margitou 
Múčkovou, ktorá bola jeho bývalou žiačkou. Spolu 
vychovávali syna Petra.28 Do dôchodku odišiel 
1. júla 1977, pričom dva roky nadsluhoval. 

Okrem vyučovania v Leviciach externe 
prednášal v konzultačnom stredisku SVŠT 
v SES Tlmače. Bol zakladajúcim členom 
pobočky Jednoty slovenských matematikov 
a fyzikov SAV v Nitre, ktorá mu v roku 1985 
udelila pri príležitosti jeho sedemdesiatych 
piatych narodenín medailu za zásluhy o 
rozvoj matematiky a fyziky. Andrej Vrábel bol 
taktiež dlhoročným členom speváckeho zboru 
učiteľov levického okresu Domovina, ktorý 
vznikol v roku 1967. Vo voľnom čase sa venoval 
mládeži, a to najmä po telovýchovnej stránke 
a ako turistický sprievodca po slovenských 
horách.29 Tu sa mohol venovať svojej ďalšej 
záľube – botanike. Jeho pôsobenie v tejto oblasti 
bolo oceňované pamätnými medailami či 
čestnými uznaniami. Stal sa zakladajúcim 
členom Spolku slovenských akademikov v 
Leviciach. Vo svojej charitatívnej činnosti 
pokračoval ako člen Spolku slovenskej 
evanjelickej diakonie, ktorá sa angažovala 
v prospech sirôt a chudobných študentov.30 
Medzi jeho najvýznamnejších žiakov patrili 
atómový fyzik - vedec, pôsobiaci v oblasti 
jadrového výskumu vo Švédsku, Dušan 
Babala, spisovateľ  a diplomat Anton Hykisch 
či Róbert Šulka, matematik, ktorý prednášal 
matematiku na Elektrotechnickej fakulte 
SVŠT v Bratislave a istý čas na univerzite v 
Iraku. Profesor Vrábel sa s obľubou venoval 
práci vo svojom vinohrade. Na Vianoce roku 
1990 sa mu zhoršil zdravotný stav a musel 
byť hospitalizovaný. Zomrel 10. marca 1991, 
pochovaný je na cintoríne v Čankove.31 
Za jeho zásluhy o rozvoj školy prepožičalo 
4. septembra 2000 Ministerstvo školstva SR 
gymnáziu čestný názov Gymnázium Andreja 
Vrábla v Leviciach.32
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Medailóny mecénov



 Pochádzala zo starého uhorského 
rodu z Nitrianskej stolice. Jeho členovia pôso
bili najmä ako stoliční a krajinskí hodnostári 
či úradníci. Jej otec barón Karol Bossányi sa 
natrvalo usadil v  Tekovskej stolici. Kristína 
sa v  roku 1778 vydala za hlavného komisára 
novohradskej stolice Jána Szentiványiho. Na 
jej žiadosť sa usadili na majetku v Šarov ciach. 
Neskôr sa Ján Szentiványi stal tekovským 
pod županom, kráľovským radcom a napokon 
v  roku 1792 sudcom Vysokej sedmipanskej 
tabule. Jeho vplyv Kristína využila v  roku 

barónka KRISTÍNA BOSSÁNYIOVÁ
 (20. jún 1752 Bošany –  07. február 1826 Levice)

1806, keď sa v  Leviciach dostal do dražby 
opustený kláštor františkánov. Zaumienila 
si, že v  jeho budove zriadi gymnázium pod 
vedením rehole piaristov, ktorí v tej dobe pre 
slabé fi nančné zázemie mali opustiť gymná
zium v Kőszegu. Spolu s manželom vyvinula 
obrovské úsilie na získanie fi nančných i ma
teriálnych prostriedkov na tento účel. Po dl
horočnom úsilí bol jej zámer korunovaný 
úspechom a  gymnázium mohlo svoje brány 
otvoriť v roku 1815.
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 Pochádzal z  významného uhorského 
šľachtického rodu. Narodil sa v  roku 1765 vo 
Viedni. Vojenskú kariéru začal ako vojak počas 
vlády Jozefa  II. V  roku 1791 sa stal kapitánom 
kráľovej osobnej stráže, neskôr bol menovaný 
do hodnosti generála cisárskej armády. Jeho 
manželkou sa stala princezná Maria Josefa 
Hermenegilde von Liechtenstein. Mikuláš 
Esterházy bol veľmi vzdelaný, preslávil 
sa najmä vzťahom k  umeniu a  svojou 
zberateľskou vášňou. Jeho zbierka sa neskôr 
stala základom Maďarskej národnej galérie. 
Dal prestavať rodinný poľovnícky zámoček 
vo Fertőde na prekrásny zámok v  štýle 
Versailles so 126 izbami, honosiaci sa všetkým 

knieža MIKULÁŠ II. ESTERHÁZY
(12. december 1765 Viedeň – 25. november 1833 Como (Taliansko))

prepychom svojej doby. Konali sa tu slávnosti, 
koncerty a  operné predstavenia. Podporoval 
mladých, nekonvenčných až výstredných 
umelcov, ktorým dával priestor na realizáciu. 
Charizmatický knieža prijal do služieb star
núceho Josepha Haydna a  zamestnal aj jeho 
nás tupcu Johanna Nepomuka Hummela, 
vďaka ktorému sa kniežacia dvorná kapela 
stala centrom európskej hudobnej kultúry. Po 
smrti svojho otca v roku 1794 Mikuláš prevzal 
i  správu levického panstva. Napriek tomu, že 
Levice nikdy osobne nenavštívil, jeho rodina sa 
k mestu vždy zachovala štedro. Nebolo to inak 
ani pri vzniku levického gymnázia, keď si vzal 
na plecia fi nancovanie siedmich pedagógov.
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 Pochádzal zo starej šľachtickej rodi
ny z Trenčianskej stolice. Študoval v Budíne, 
v Bratislave a v jezuitskom kolégiu v Trnave. 
Štúdium práva ukončil v Jágri. Od roku 1780 
pôsobil ako komisár a  kráľovský radca te
mešského dištriktu, neskôr ako podžupan 
Čanádskej stolice. Pre chorobu sa tohto postu 
zriekol a utiahol sa na svoj majetok v Dombe
gyházi. V rokoch 17901791 sa ako jeden z vys
lancov Čanádskej stolice zúčastnil na uhor
skom krajinskom sneme. Marczibányi ho, 
ktorý v  roku 1779 počas boja o  bavorské 
dedičstvo Márii Terézii poskytol značnú fi 
nančnú podporu, v roku 1800 František I. vy

gróf ŠTEFAN MARCZIBÁNYI
(25. júl 1752 Makó (Maďarsko) – 21. december 1810 Budín)

menoval za dvorského radcu. Pod vplyvom 
týchto udalostí sa presťahoval najprv do Peš
ti, potom do Budína, kde sa oženil s Máriou 
Majthényiovou. Marczibányi vytvoril jedi
nečnú a hodnotnú kolekciu umeleckých diel 
a  starožitností, ktorú venoval Maďarskému 
národnému múzeu. Svoje bohatstvo používal 
na podporu umenia a  literatúry. Nestal 
sa mecenášom len kultúrneho života, ale 
i  cirkevných a  školských inštitúcií. V  roku 
1809 na vznik levického gymnázia položil 
fundáciu v  hodnote 23 000 zlatých. Jeho ot
vorenia sa však nedožil, zomrel v roku 1810.
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Piaristické gymnázium v Leviciach
1815 – 1919

LADISLAV VINCZE
ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE – POBOČKA LEVICE

„Poslaním našej rehole bude teda učiť deti od 
základov správne čítať, písať, počítať, učiť ich 
latinčinu ale predovšetkým ich naučiť nábožnosti a 
kresťanskej náuke. Nakoľko to bude možné, budeme 

im to podávať čo najľahšou formou.“
 

(sv. Jozef Kalazanský)

 Rehoľa piaristov zohrala dôležitú 
úlohu v  dejinách Uhorska nielen v  oblasti 
školstva a vzdelávania, ale významne prispe
la aj k  duchovnému, kultúrnemu a  tech
nickému rozvoju krajiny. Rehoľa ovládajúca 
katolícke školstvo v  Uhorsku od polovice 17. 
storočia mala veľké predpoklady na výraznú 
zmenu náboženských pomerov v  prospech 
katolíckej cirkvi, ako aj na zvýšenie vzdela
nostnej úrovne vtedajšieho poddanského 
obyvateľstva. Vďaka svojmu poslaniu, počet
nosti a rozsahu spravovaného majetku mala 
silné väzby k sociálnemu a kultúrnemu pros
trediu, v  ktorom pôsobila. Jej cieľom bolo 
skva litnenie výchovy a  všestranné formo
vanie detí. Piaristi sa spočiatku sústredili na 
vyučovanie v elementárnych, neskôr v stred
ných školách, dokonca sa im podarilo založiť 
i dve vysoké školy.
 Zakladateľ rehole Jozef Kalazanský 
patril medzi pedagógov potridentského ob
dobia a prácou medzi najmladšou gene
ráciou významne prispel k vnútornej obnove 
katolíckej cirkvi a  spoločnosti. Jozef Kala
zanský sa narodil okolo roku 1557 v  Peral
tede la Sal v španielskej Aragónii. Pochádzal 
zo zámožnej rodiny a  rodičia mu umožnili 
dosiahnuť kvalitné vzdelanie na dobrých 

školách. Okrem humanitných predmetov 
študoval filozofiu, teológiu a  právo. Neskôr 
sa stal kňazom a z poverenia biskupa odišiel 
do Ríma, kde sa zapojil do charitatívnej čin
nosti náboženských bratstiev a  zvlášť sa 
venoval vyučovaniu katechizmu. V roku 1597 
otvoril pri fare sv. Doroty bezplatnú školu 
pre chudobné deti.1 K  horlivému kňazovi sa 
pripojili ochotní spoločníci, a  tak postupne 
vznikla rehoľná spoločnosť „nábožných 
škôl“, ľudovo nazývaná piaristi.2 V  roku 1617 
ju schválil pápež Pavol  V. ako kongregáciu 
s  jednoduchými rehoľnými sľubmi. O  štyri 
roky neskôr ju Gregor XV. povýšil na rehoľu 
so slávnostnými sľubmi. Piaristi sa usilova
li, aby deti na ich školách dostávali naozaj 
kresťanskú náuku a výchovu.
 Po založení prvej bezplatnej školy 
Jozefom Kalazanským v  Ríme sa myšlien
ka poskytnúť vzdelanie všetkej mládeži bez 
ohľadu na sociálny pôvod rýchlo rozšírila. 
Piaristické školy mali dobré meno a získavali 
si pomerne rýchlo popularitu u  cirkevných 
hodnostárov, šľachticov, ako aj v  mestách 
rôznych krajín. Tie si piaristov pozývali na 
svoje územie, aby zakladali školy. K príchodu 
piaristov do Uhorska nepriamo dopomohla 
porážka cisárskych vojsk Švédmi, ktorí v roku 
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1642 obsadili Olomouc a  piaristi tak museli 
opustiť Moravu. Moravská provincia pred
stavovala nepriamo hlavné centrum šírenia 
Kalazanského myšlienok v  Čechách, Poľsku 
a Uhorsku. Predstavitelia rehole využili poz
vanie na usadenie sa v Poľsku už v roku 1635 
a následne susednom Uhorsku. Na dnešnom 
území Slovenska boli postupne založené od 
roku 1642 piaristické gymnáziá a kolégiá v Po
dolínci (1642) v Prievidzi (1666), v Muráni (1667), 
v  Brezne (1675), v  Jure pri Bratislave (1685), 
v Nitre (1701), v Krupine (1720), v Ružomberku 
(1729), v  Sabinove (1739), v  Tomášikove (1763), 
v  Senci (1763), v  Trenčíne (1776) a  v  Banskej 
Štiavnici (1776). V  sedemdesiatych rokoch 18. 
storočia v  Uhorsku existovalo už 27 piaris
tických škôl vrátane štyroch, ktoré prevzali 
od jezuitov.3
 Obdobie posledných desaťročí 18. 
a  prvých desaťročí 19. storočia v  Uhorsku 
bolo poznačené významnými udalosťami, 
ktoré priniesli do spoločnosti veľké zmeny. 
Osvie tenský absolutizmus panovníkov Márie 
Terézie a  Jozefa  II. sa pokúsil prebudovať 
nesúrodú ríšu na jednotný štát a odvážnymi 
osvietenskými reformami ju modernizovať 
podľa vzoru moderných západných mocnos
tí. Keď sa na sklonku roku 1780 uzavrela štyri 
desaťročia trvajúca vláda cisárovnej, celá 
monarchia s  veľkým očakávaním privítala 
zmenu na tróne v  osobe jej syna Jozefa  II.4 
Smrťou Márie Terézie sa skončila významná 
etapa v histórii uhorských piaristov. Ukonči

la sa rýchla expanzia a na existujúce inštitú
cie doľahla ťažká doba. Na základe školskej 
reformy Ratio Educationis riadenie školstva 
prevzal štát, ktorý mal na úroveň vzdelávania 
vyššie požiadavky.5 Nasledujúce desaťročie 
Jozefovej vlády bolo naplnené radom re
foriem všetkých sfér života celej monarchie. 
V  súvislosti s  jozefínskymi reformami boli 
v  roku 1781 nútení piaristi prerušiť kontakt 
s  generálnou provinciou v  Ríme. Prehnané 
spoliehanie sa na štát, násilné reformy Joze
fa  II. a  absolutizmus Františka  I. znamenali 
pre školstvo veľký problém. Jozef  II. zakázal 
reholiam kontakt s rímskymi centrami. Pia
ristickú rehoľu síce nezrušil, ale zrušil kon
vikty, čo sa uhorských piaristov dotklo po 
ekonomickej stránke. Vláda Jozefa II. vystavi
la rehoľu fi nančným problémom, ktoré sa 

Neznámy spišský maliar  Apoteóza sv. Jozefa Kalazanského. Obraz bol pôvodne majetkom piaristického kolégia v Leviciach / Foto: SNM 
Múzeum Bojnice / Snímky vznikli v rámci projektu Digitálne múzeum, prijímateľa Múzea SNP v Banskej Bystrici. Projekt je 
spolufi nancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Tvoríme vedomostnú spoločnosť.

Erb uhorských piaristov
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podarilo vyriešiť až za vlády Františka  I. 
darovaním statku v  Stoličnom Belehrade.6 
Niektoré inštitúcie zrušil, prípadne ich pre
miestnil. Piaristi sa museli vzdať bezplatného 
vyučovania a  na nariadenie Jozefa  II. boli 
nútení zaviesť školné, čo prinieslo zníženie 
počtu študentov.7 V  prvej tretine 19. storočia  
sa vo vyučovaní latinčina nahradila maďarči
nou. Táto zmena sa dotkla i piaristických škôl 
a  vyučovanie v  maďarskom jazyku na levic
ko m gymnáziu bolo zavedené v roku 1842.

Obdobie príprav (1806 – 1815)
 Obdobie osvietenského  absolutizmu 
bolo pre rozvoj Levíc a  jeho hospodárstva 
mimoriadne dôležité. Obyvateľstvo, ktoré 
sa prisťahovalo do mesta, kládlo stále vyššie 
nároky na poľnohospodársku produkciu. 
Neustále narastal dopyt po kvalitných poľno
hospodárskych produktoch pre obyvateľstvo 
i pre potreby priemyslu. Z ich obratu profi
tovali obchodné strediská, najmä mestá na 
styčných bodoch geografických regiónov, 
medzi ktoré patrili aj Levice. Zásadné zmeny 
mesto nasmerovali k  začiatkom kapita liz
mu a  občianskej spoločnosti. V  meste žilo 
relatívne veľa remeselníkov, ktorí svoje výrob
ky vedeli speňažiť na rušných jarmokoch. 
Domáci, v  meste usadení alebo na jarmoky 
dochádzajúci grécki kupci, zásobovali oby
vateľstvo aj takým tovarom, ktorý miestni 
remeselníci nedokázali vyrobiť. Mimoriadny 
význam nadobudlo vinohradníctvo, na ktoré 
tu boli vhodné pôdne i klimatické podmien

ky. Koncom 18. storočia žilo v meste 3098 osôb, 
z toho 2181 dospelých a 917 maloletých. Katolí
ci tvorili väčšinu obyvateľstva. Protestantské, 
predovšetkým reformované náboženstvo 
vyznávalo 664 osôb a  pravoslávne 29 osôb. 
V  meste žilo 37 cudzincov, 220 sluhov, 26 re
hoľníkov, 2 katolícki kňazi a 9 žobrákov. Na
riadením Jozefa II. museli v roku 1786 Levice 
opustiť františkáni, ktorí v meste pôsobili od 
roku 1675.
 Začiatkom 19. storočia pokojný ži
vot obyvateľov mesta narušila prítomnosť 
armády, ktorá sa zúčastnila na ťažení proti 
Napoleonovi. Obyvatelia to pocítili najmä na 
povinnom ubytovaní a  stravovaní vojakov. 
V  takomto nepokojnom období sa zrodila 
myšlienka založenia gymnázia v  Leviciach. 
Keď sa v roku 1806 dostala do dražby budova 
bývalého františkánskeho kláštora, manžel
ka tekovského podžupana a  kráľovského 
radcu Kristína Szentiványiová urobila všetko 
preto, aby v  nej bolo zriadené gymnázium. 
Barokový kláštor ako súčasť už existujúceho 
kostola sv. Jozefa si dali postaviť františkáni 
roku 1740. Ich plodnú a  záslužnú prácu pre
rušilo nariadenie cisára Jozefa II. o rušení re
holí kontemplatívneho charakteru. Po núten
om odchode františkánov budova kláštora 
pripadla farskej pokladni (cassa parocho
rum) a  využívala sa na ubytovanie správcov 
levického panstva a slúžila i ako župný dom. 
Už o  pár rokov neskôr sa objekt dostal do 
nevyhovujúceho stavu. Kláštornú záhradu si 
prenajímal kráľovský radca Ján Szentiványi 

Veduta Levíc, okolo 1850
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Františkánsky kláštor na kresbe z roku 1810 / foto: PMKL Budapest

a platil za ňu ročný nájom 6 zlatých. Želaním 
jeho manželky Kristíny Szentiványiovej bolo 
zriadiť školu, ktorá by vzdelanostne, kultúrne, 
ale hlavne duchovne povzniesla okolie Levíc. 
O pridelenie budovy sa začalo zaujímať vede
nie mesta i piaristi. V prvom rade sa obrátili 
na svojho zemepána knieža Mikuláša Ester
házyho a  predstaveného piaristov uhorskej 
provincie Ignáca Egerváryho. Tekovskú stoli
cu v  tejto záležitosti zastupoval podžupan 
Ján Szentiványi. Zhodou okolností sa v  tom 
čase pre zlú fi nančnú situáciu chystali pia
risti v  maďarskom Kőszegu opustiť tamojšie 
gymnázium, ktoré prevzali po zrušenom ráde 
jezuitov. Celkovú situáciu okamžite začal 
riešiť Ignác Egerváry a do Levíc na obhliadku 
opusteného kláštora vyslal predstaveného 
pia ristického kolégia v Nitre. Podľa jeho hláse
nia bolo prízemie budovy v  dobrom stave, 
ale to sa nedalo povedať o poschodí, a hlavne 
o  šindľovej streche. Ďalej poukázal na nedo
statočné osvetlenie kláštora a  odporučil vyt
voriť aj zvláštny vchod pre študentov. Dokon
ca sa uvažovalo o  stavbe novej budovy alebo 
aspoň o prístavbe.8 Odvtedy sa Levičania usi

lovali o  získavanie fi nančných zdrojov na 
zria denie školy.

Materiálne zabezpečenie gymnázia
 Pomoc pri zabezpečení platov dva
nástich pedagógov prisľúbil knieža Mikuláš 
Esterházy. Predstavitelia mesta i  Tekovskej 
stolice rozoslali po celej krajine množstvo lis
tov so žiadosťou o fi nančnú podporu. Tie však 
nepriniesli očakávaný výsledok a  do roku 
1807 sa podarilo zozbierať len 2155 zlatých 
a  od mesta Kremnica 12 000 kusov šindľov 
na strechu budovy. Ďalšiu transformáciu 
kláštora na školu prekazili udalosti napo
leonských vojen, v dôsledku ktorých sa budo
va dostala do rúk rakúskej armády. Od roku 
1809 slúžila ako vojenská nemocnica,  sklad  
i  väzenie pre francúzskych zajatcov. Posled
nými obyvateľmi kláštora boli zásobovací 
dôstojníci, ktorí tu spôsobili veľké škody.9 
Zadosťučinením za tieto škody bola obrovská 
fundácia v  hodnote 23 000 zlatých, ktorú na 
založenie gymnázia venoval veľký mecén 
kultúry a vzdelania gróf Štefan Marczi  bányi 
z Púchova. Spravidla musel fundátor pre po
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Pôdorys kláštora  návrh na prístavbu učební vyznačený ružovou farbou, 1810 / Foto: PMKL Budapest
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bezpečiť naturálie v  podobe palivového dre
va, obilia a vína.13 Knieža na každého učiteľa 
ročne poskytol 6 bratislavských meríc obi
lia a pre kolégium 108 okovov vína a 40 siah 
dreva. Riaditeľ František Ugróczy sa však na 
vlastnej skúsenosti presvedčil, že zabezpečiť 
sľúbené drevo nebolo také jednoduché. S tým
to problémom zápasil niekoľko rokov, bez 
väčších úspechov. Situácia s dodávkami dreva 
sa ustálila až v 30. rokoch 19. storočia. Od mes
ta gymnázium dostávalo ročne 10 vozov sena 
z lúky pri kanáli Perec, popri ktorej rástli vŕby. 
Ich vyrúbaním boli schopní čiastočne vyriešiť 
ťažkosti s  drevom.14 Množstvo dodávaného 
sena bolo vždy nižšie, ako deklarovala doho
da s mestom. Preto konečným riešením bolo 
pridelenie lúky levickému kolégiu v  roku 
1818.15
 V roku 1812 sa obyvatelia Levíc za
viazali platiť na prevádzku gymnázia ročne 
615 zlatých a  42 grajciarov počas celej doby 
jeho existencie v meste.16 Toto rozhodnutie 
prijali na základe aktivity mesta, ktoré sa 
snažilo získať aj menšie fi nančné dary od 
obyvateľov mesta. Z poverenia mešťanostu 
Jána Havrančeka chodili prísažní z domu 
do domu so zbernými hárkami a nabádali 
ľudí, aby prispeli na založenie gymnázia. Ich 
cieľom bolo získať čo najviac ľudí, schopných 
platiť ročný príspevok na podporu školy. Po
darilo sa im vyzbierať fi nancie v nominálnej 
hodnote od 1 do 12 zlatých od 243 občanov.  17 
Ako však ukázala budúcnosť, dohoda bola zo 
strany mesta viackrát porušená a jeho dlh z 
roka na rok narastal. Platobná neschop nosť 
Levičanov bola spôsobená zlou fi nančnou 
situáciou, vyvolanou živelnými pohroma
mi, hlavne požiarmi.18 Riaditeľ František 
Ugróczy sa preto listom obrátil na vedenie 
mesta a žiadal náhradu dlhu, ale mesto nebo
lo schopné platiť. Dlh v roku v 1821 narástol na 
934 zlatých a v roku 1822 už činil 979 zlatých, 
čo v konečnom dôsledku ohrozilo existenciu 
gymnázia.19
 Knieža Mikuláš Esterházy sa v roku 
1809 zaviazal pravidelne prispievať na fi 
nancovanie pedagógov školy. Za štyri roky 
však svoje príspevky znížil na polovicu a 
táto suma stačila len na fi nancovanie sied
mich pedagógov, hoci pôvodne ich malo na 
škole vyučovať až dvanásť. Dokonca hro
zilo, že mesto príde aj o príjmy Marcibá
nyiho základiny.20 Pretože sa mestu a pred
staviteľom tekovskej stolice v roku 1813 

treby kolégia a  školy zaobstarať vhodnú bu
dovu a  fundáciu, ktorá by primerane zabez
pečila potrebný počet rehoľníkov. Viedenský 
dvor ani provinciáli rehole nemali záujem 
schváliť založenie kolégia, ktoré by nemalo 
zaistený dostatok prostriedkov na dôstojnú 
existenciu. Správcovia fundácií požičiava
li kapitál predovšetkým šľachte, mestám 
a  stoliciam, ktoré si  požičiavali peniaze na 
šesťpercentný úrok.10 Zakladajúcu fundáciu 
levického gymnázia tvorila nehnuteľnosť 
v  podobe bývalého františkánskeho klášto
ra a  fundačný kapitál fi nancie uložené na 
úroky. Fundátori nemali so zabezpečením 
budovy žiadnu starosť, pretože ju piaristi dos
tali od farskej pokladne.
 Fundačný kapitál pre účel založenia 
gymnázia v Leviciach možno rozdeliť na dve 
skupiny. Prvú tvorila fundácia na samot
né založenie školy a  plat učiteľov. Najväčšie 
zásluhy v  tejto oblasti mali knieža Mikuláš 
Esterházy, Štefan Marcibányi s (23 000zl.), Im
rich Marcibányi (10 530 zl.) a vacovský biskup 
Jozef Wylt(1000 zl.). Druhú skupinu tvorili 
fundácie a dary na obnovu kláštornej budovy. 
Najvyššiu čiastku na tento účel zložila Hon
tianska župa v  podobe 1500 zlatých a  gróf 
František Koháry 500 zlatých. Nasledovali 
ich menšie fi nančné dary jednotlivcov: Jozef 
Szalay 80 zlatých, Jozef Husár, Štefan Gostoni 
po 50 zlatých, Alexander Liptay, Ignác Nyári, 
Jozef Blaskovič po 25 zlatých, Ján Gudič, Mi
chal Trsztyansky, Ján Lubi po 10 zlatých. 11 Časť 
mecenášov prispela na vnútorné zariadenie 
gymnázia. Najštedrejším darcom bol levický 
mešťanosta Ján  Havranček, ktorý  na tento 
účel prispel čiastkou 1000 zlatých, ďalej Fran
tišek Dombai 500 zlatých, Františka Ugrovi
csová 100 zlatých a  barón Peréni ďalších 100 
zlatých.
 Okrem zakladajúcej fundácie pos
tupne pribúdali ďalšie základiny, ktoré za
kladali cirkevní hodnostári, svetské osoby 
z  radov šľachty alebo spolky. Väčšina týchto 
fundácií bola určená na prospechové a  so
ciálne štipendiá. Sem patrili základiny Jura
ja Sánthu, pánskeho spolku Kasíno, Levickej 
sporiteľne, Šalamúna Jaitelesa, Augustína 
Peka, Štefana Bolemana a  Jozefa Pólyu. Bo
haté fundácie štedrých dobrodincov a cirkev
ných nadácií umožnili dosiahnuť vzdelanie aj 
menej majetným adeptom.12
 Knieža Mikuláš Esterházy ako 
svetský patrón mal povinnosť piaristom za
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Účet šindliara Martina Kožehubu z Radvane za dodané šindle a 
klince na strechu levického kolégia

podarilo vyzbierať potrebné fi nancie, začalo 
vyjednávanie s predstaveným rehole piaristov 
o čo najskoršom otvorení gymnázia. Jednou z 
hlavných príčin, prečo sa napokon gymnázi
um nepodarilo otvoriť, bol konkurenčný boj 
o gymnázium zo strany františkánov, ktorí 
mali veľký záujem o sprístupnenie takéhoto 
typu školy v Leviciach. Mesto vážne premýšľa
lo zveriť správu školy františkánom, pretože 
rehoľa mala svojich mecenášov, ale hlavne 
preto, že jej pedagógovia učili za nižší plat. 
Ich provinciál Gerard Kudelka na jar 1814 ob
vinil predstaveného piaristov Martina Bol
lu, že si kládol nové podmienky, čím cielene 
znemožňoval otvorenie gymnázia. Martin  
Bolla sa preto obrátil so sťažnosťou na palatí
na knieža Jozefa Habsburského, ktorý ho z 
obvinení oslobodil.21 Jediná okolnosť, ktorá 
rozhodla v prospech piaristov, bola štedrá 
fundácia na fi nancovanie pedagógov gymná
zia v hodnote 10 530 zlatých, ktorú v roku 1814 
zložil trenčiansky podžupan Imrich Marczi
bányi. 
 Materiálne podmienky gymnázia 
boli od jeho prípravnej fázy až po sprístupne
nie veľmi problematické a obmedzené. Úlo
hou prvých piaristov nebolo len vzdelávanie, 
ale i vytvorenie patričného zázemia pre fun
govanie kolégia, gymnázia a kostola.
 Jednou z prvoradých podmienok pre 
fungovanie kolégia bolo zabezpečenie vhod
nej budovy. K dispozícii bola budova bývalého 
kláštora, ktorá sa však po užívaní vojskom 
dostala do dezolátneho stavu a vyžadovala 
si okamžitú rekonštrukciu. Po ťažkostiach 

pri získavaní prostriedkov na fi nancovanie 
pedagógov sa mesto muselo popasovať i so 
získaním fi nancií na obnovu kláštora. Na 
tento účel ešte roku 1807 mesto Kremnica 
prisľúbilo na opravu strechy 12 000 šindľov, 
neskôr pribudlo od župného legislátora 
Mikuláša Zerdahelyiho 6 000 šindľov a 300 
zlatých, od mesta Nová Baňa 200 trámov a 100 
dosák, 370 zlatých a 33 grajciarov od obyvateľov 
mesta Levice, 1000 zlatých od tekovskej a 1 500 
zlatých od hontianskej stolice.22 So samotnou 
rekonštrukciou budovy sa začalo v auguste 
1815. Vďaka zachovaným účtovným písomnos
tiam máme možnosť čiastočne nahliadnuť do 
priebehu rekonštrukcie. Počas štyroch mesia
cov na stavbe pracovalo mnoho odborníkov, 
remeselníkov a nádenníkov nielen z Levíc, ale 
i z Novej Bane, Banskej Štiavnice či Pukanca. 
Minulo sa veľké množstvo materiálu, najmä 
dreva a vyše 60 000 klincov. Na prízemí up
ravili štyri miestnosti na triedy a na poscho

Príspevky tesárskeho majstra Jozefa Bumberleho na levické gymnázium
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Portál zdobený erbom piaristov v interiéri levického kolégia

dí vytvorili ubytovacie jednotky pre peda
gógov.  Kolégium pred otvorením navštívili i 
novinári z Bratislavy.23
 Ďalšou veľmi dôležitou úlohou ria
diteľa Ugróczyho bolo zariadiť barokový 
kostol z roku 1740 patriaci kolégiu – spoločen
stvu piaristov. Kostol ako sakrálny priestor 
neslúžil len pre potreby pedagógov, ktorí boli 
zároveň kňazmi, ale slúžil i pre duchovné 
potreby študentov. Potom, čo museli fran
tiškáni opustiť Levice, kostol a jeho zariade
nie boli skonfiškované a liturgické predmety 
odovzdané komorskej pokladnici v Bratislave 
a Cirkevnému hospodárskemu oddeleniu v 
Budíne. Odtiaľ sa mnohé predmety dostali 
na verejnú dražbu, hlavne drahé kamene a 
perly vyňaté z liturgického náčinia. Litur
gické predmety zo zlata a striebra roztavili 
vo viedenskej mincovni. Ostatné predmety 
boli rozpredané či darované novovytvoreným 
farnostiam v Uhorsku.24 Predstavený kolégia 
bol preto nútený zapožičať si liturgické pred
mety od miestneho farára. Tento stav trval do 
júla 1816, keď mu predstavený rehole poslal 
dva kalichy a šesť liturgických kníh. Kristína 
Szentiványiová a pani Kazyová darovali litur
gické predmety, odevy a 200 zlatých. 
 Najvzácnejší predmet, ktorý kosto
lu daroval kardinál Krištof Migazzi bol po
zlátený strieborný kalich vykladaný drahými 

Refektár piaristického kolégia
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V krypte pod kostolom sv. Jozefa spočinuli i telesné pozostatky 
manželov Szentiványiovcov, veľkých mecénov gymnázia 

kameňmi v hodnote 1500 zlatých. Za tento 
dar sa piaristi zaviazali odslúžiť zádušnú 
svätú omšu pri výročí jeho smrti.25  Do kosto
la umiestnili 16 nových lavíc. Napriek tomu, 
že na budovách  sa priebežne pracovalo, boli 
kláštor a kostol opravené len čiastočne. Opra
vy mali byť hradené z čiastky 615 zlatých a 
42 grajciarov, ktorú dohodla zmluva medzi 
piaristami a obyvateľmi mesta v roku 1812. 
Úplná obnova kostola a kolégia sa podarila 
až riaditeľovi Dionýzovi Katonovi, ktorého v 
roku 1828 vymenovali za tabulárneho príse
diaceho tekovskej župy. Vďaka kontaktom sa 
mu ešte v tom istom roku podarilo postaviť i 
novú kostolnú vežu s hodinami, ktoré zhoto
vil hodinársky majster Ignác Riboši z Banskej 
Bystrice.

Kostolná veža Kostola sv. Jozefa bola postavená v roku 1828
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Úvodná strana zriaďovacej listiny gymnázia, 1815
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Odtlačok pečate piaristického kolégia v Leviciach

Odtlačok pečate gymnázia v Leviciach

Otvorenie gymnázia
 Po sčítaní všetkých fi nančných 
zdrojov v roku 1815 sa zainteresované strany 
zhodli, že hoci v skromných podmienkach, 
ale možnosť otvoriť gymnázium je reálna. 
Onedlho, 14. septembra 1815 sa v Leviciach 
stretli predstavený piaristov Martin Bol
la, mešťanosta Ján Havranček a tekovský 
podžupan Ján Szentiványi, aby sa dohodli 
na ďalšom postupe. Stretnutia sa zúčastnil 
aj Bollov tajomník František Ugróczy, budú
ci riaditeľ levického gymnázia. Výsledkom 
rokovania bolo rozhodnutie otvoriť gymná
zium v  novembri 1815. Otvorené malo byť v 
novembri 1815. Predstavený o tomto kroku in
formoval všetky zainteresované osoby, medzi 
inými aj knieža Esterházyho.26
 

Na zasadnutí vedenia piaristickej rehole bol 
1. októbra 1815 za nového riaditeľa levického 
gymnázia vymenovaný František Ugróczy, 
ktorý sa svojej úlohy výborne zhostil. Ešte v 
tom mesiaci nakúpil v Pešti tlačivá, pečatidlá 
a dva exempláre Ratia educationis.27  Vedel, 
že zariadenie kostola je zanedbané, preto si 
od spolubratov zapožičal najnutnejšie litur
gické predmety. Do Levíc pricestoval 18. ok
tóbra, aby od farskej pokladne aj ofi ciálne 
prevzal budovu kolégia a dohliadal na jej 
rekonštrukciu. Deväťročné úsilie bolo ko
runované úspechom a slávnostné otvorenie 
kolégia za hojnej účasti významných hostí 
sa uskutočnilo 5. novembra 1815. Vyučovanie 
v nižšom gymnáziu so štyrmi gramatickými 
triedami a 135 študentmi, organizované podľa 
školského zákona Ratio educationis z roku 
1806, sa začalo 15. novembra 1815.28
 Študenti školy nepochádzali len 
z Levíc a ich okolia, ale z rôznych kútov 
Uhorska a z rôznych sociálnych vrstiev. Podľa 
štatistiky malo 56 študentov šľachtický, 59 
meštiansky a 20 iný pôvod. Od svojich počiat
kov gymnázium prijímalo aj študentov iného 

vierovyznania ako katolíckeho, pre ktorých 
škola zabezpečovala vyučovanie vlastného 
náboženstva. Už v prvých rokoch tu študo
vali deti pravoslávnych, reformovaných, 
evanjelických rodičov a od roku 1838 aj deti 
rodičov židovskej viery.29 Študenti vyšších 
ročníkov na levické gymnázium prešli z 
iných, okolitých škôl. V gramatických trie
dach sa študenti učili katechizmus a čítanie 
z biblických dejín Starého a Nového zákona, 
precvičovali čítanie a písanie z kníh a ru
kopisných textov. Pretože celé štúdium pre
biehalo v latinskom jazyku, na konci prvého 
ročníka mali študenti vedieť rozlišovať osem 
hlavných častí latinčiny a zostavovať zo slov 
krátke a jednoduché vety. Venovali sa aj číta
niu a prekladaniu klasickej literatúry. Učivo 
3. a 4. ročníka bolo náročnejšie, obsahom bola 
syntax latinského jazyka. Ďalším vyučovacím 
predmetom bol zemepis, ktorého výučba pre
biehala od 2. ročníka. Venovali sa zemepisu 
Uhorska, Rakúska a Európy. Matematika 
(aritmetika) bola predmetom, ktorý sa žiaci 
učili vo všetkých štyroch ročníkoch. Vyučova
la sa trojčlenka, priama a nepriama úmernosť 
a operácie s celými číslami.30
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Ukážka zo zošita krasopisu, školský rok 1847/48
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Ukážka zo zošita krasopisu, školský rok 1847/48
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Ukážka zo zošita krasopisu, školský rok 1847/48
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 Snahou vedenia gymnázia i pred
staviteľov mesta bolo rozšírenie ústavu na 
úplné osemročné gymnázium. Zámer sa 
čia stočne podarilo zrealizovať už v nasledu
júcom školskom roku 1816/1817, kedy boli ot
vorené ďalšie dve triedy  piata a šiesta trieda. 
Vďaka tomu narástol počet študentov na 214. 
V uvedených humanitných triedach  si žiaci 
rozširovali a dopĺňali vedomosti, ktoré získa
li v gramatických triedach prostredníctvom 
nasledovných predmetov: náboženstvo, po
etika, latinský jazyk, logika, etická výchova, 
rímske a grécke dejiny, mytológia a zemepis. 
V rámci vyučovania zemepisu žiaci získavali 
vedomosti o Ázii, Austrálii, Amerike a Afrike. 
Medzi ďalšie predmety, ktoré mali prispieť k 
doplneniu vedomostí, patrili dejepis a príro
dopis. Okrem toho sa žiaci učili botaniku, bi
ológiu, geológiu a zoológiu. V každej triede sa 
vyučoval pravopis a krasopis.31 Takáto skladba 
predmetov bola v  učebnom pláne ústavu do 
roku 1842. Po tomto roku už  prevládala ako 
vyučovací jazyk maďarčina.32 Ďalšia zásadná 
zmena vo vyučovaní nastala v školskom roku 
1844/1845, kedy sa humanitné triedy začali 
rozdeľovať na poetické a rétorické. V týchto 
zmenách nezaostávali ani gramatické triedy, 
ktoré nazvali jazykovými. Celkový počet žia
kov v uvedenom školskom roku narástol až 
na 225 žiakov.

Šľachtický konvikt
 Prvý riaditeľ František Ugróczy sa 
snažil o zvýšenie príjmov školy, preto hneď 
počas prvého školského roku otvoril v budove 
gymnázia šľachtický konvikt. Konvikt, čiže 
elitná škola s internátom, slúžil na výchovu 
a vzdelanie bohatých študentov šľachtického 
pôvodu. Jeho cieľom bolo vychovávať 
mladíkov zo šľachtických rodín vo vlaste
neckom duchu, samozrejme za nemalé škol
né. Mal preto plnú podporu stoličnej i vyššej 
šľachty. Konvikt začal veľmi skromne s jed
nou izbou, v ktorej boli spočiatku ubytovaní 
len dvaja chovanci študujúci na gymnáziu. 
Prvými konviktormi boli 12ročný Adolf Kiss 
a 11ročný Ján Boltsek. Otcovia oboch praco
vali ako správcovia veľkostatku ostrihomskej 
kapituly v Čifároch. Vďaka dobrému menu 
konviktu v ďalších rokoch ich počet vzrástol 
a medzi konviktormi sú mená významných 
šľachtických rodín Bartakovics, Forgács, 
Kelecsényi, Szentiványi či Majláth.33 Medzi 
elitných konviktorov patrili i dvaja synovia 
poľného maršala Jána Radetzkého, grófi Te
odor a len 7ročný Anton. Konvikt navštevo
vali medzi rokmi 1823 až 1827. Počas týchto 
štyroch rokov im otec neplatil školné a v roku 
1827 sa ich dlh vyšplhal na 1745 zlatých. Väčšiu 
časť dlhu splatil v roku 1830 a zvyšok až v roku 
1850.34 Konvikt pod vplyvom revolučných 

Výkaz konviktorov šľachtického konviktu, š. rok 1837/38
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udalostí rokov 1848/49 zanikol, čím kolégium 
prišlo o významný zdroj financií.
 Študenti v konvikte dostali výborné 
vzdelanie a výchovu. Spravoval ho rektor 
kolégia a vzdelanie zabezpečovali piaristi, 
prípadne na niektoré predmety si najímali 
svetských učiteľov. Jedným z nich bol Michal 
Dávidis, ktorý konviktorov viedol k hre na 
hudobné nástroje podľa vlastného výberu. Už 
v tom období mal konvikt k dispozícii celkom 
slušnú zbierku hudobných nástrojov, pozos
távajúcu zo 6 huslí, 2 klarinetov, 2 fláut, fago
tu, 4 lesných rohov, 2 trúbok a 2 bubnov. Spo
lu s ostatnými študentmi krátko po otvorení 
gymnázia založili školskú kapelu i divadelný 
súbor. V roku 1825 mal divadelný súbor 24 
členov.35 Žiaci pod vedením učiteľa Ondreja 
Lőrinca usporadúvali pre spolužiakov dialógy, 
pastierske hry, menšie divadelné výstupy, 
ktorých tematiku čerpali z Písma svätého, zo 
staroveku a z uhorských dejín. Takého pred
stavenia mohli byť aj praktickými skúškami 
z deklamovania a rečníctva, najmä pre žia
kov triedy rétorov.36  Divadelné predstave
nia hrali hlavne pri polročných skúškach a 
pri slávnostných príležitostiach. V roku 1825 
pri príležitosti menovania Jána Keglevicsa 
za hlavného župana tekovskej župy odohra
li v Leviciach eklogu s názvom Dafnis.37 V 
roku 1822 sa v konvikte začalo s vyučovaním 
nemeckého a francúzskeho jazyka, ktoré za
bezpečoval učiteľ Jozef Gruber. Chovanci z 
jazykov skladali verejnú skúšku. V roku 1836 
mal konvikt deväť konviktorov, rozdelených 
do šiestich tried gymnázia. O rok neskôr 
ich bolo už desať. Boli medzi nimi mladíci 
šľachtického pôvodu nielen z Tekovskej, ale i 
Bratislavskej, Nitrianskej a Trenčianskej žu
py. Najmladší z nich Viliam Migazzi mal len 
7 a najstarší Adolf Vajay mal 15 rokov.38

Gymnázium po revolučných rokoch 1848/1849
 Prelomovú etapu v dejinách gymná
zia predstavovali revolučné roky 1848/1849. 
Pod revolučnými vlajkami bojovalo mno
ho piaristov a ich študentov, čo malo po po
tlačení revolúcie nepriaznivé následky pre 
celú rehoľu. Do života školy výrazne zasiahla 
reforma stredného  školstva ministra Leva 
Thuna Entwurf der Organisation der Gym
nasien und Realschulenin Österreich, ktorá 
sa v roku 1850 rozšírila i na Uhorsko. Na 
gymnáziách sa zaviedla gréčtina, rozšírilo sa 
vyučovanie matematiky, zemepis sa vyučoval Leopold Lev ThunHohenstein – minister kultu (súbor vierovyznaní) 

a školstva, autor školského organizačného poriadku Entwurf

ako samostatný predmet a do nižších tried sa 
zaviedli prírodné vedy. Nová reforma gymná
zia, s rozšírením a zabezpečením odborného 
vyučovania, si vyžadovala finančné náklady, 
ako aj rozšírenie učebných priestorov. Piaris
tické gymnázium v Leviciach spočiatku nebo
lo ochotné ani schopné prijať tvrdé podmien
ky ponemčovania, zrealizovať predpísané 
didaktickopedagogické reformy a nemalo 
dostatok finančných prostriedkov na údrž
bu školy. V dôsledku týchto skutočností bolo 
gymnázium v roku 1850 zatvorené.
 Po jednoročnej prestávke bola ško
la znovu otvorená, ale len ako nižšie štvor
triedne gymnázium s vyučovacím jazykom 
maďarským. Do všetkých štyroch tried 
sa zapísalo len 57 študentov. Na riaditeľa 
ústavu neustále vyvíjali nátlak na zavedenie 
nemčiny ako vyučovacieho jazyka  cez pro
vinciála rehole piaristov. Nemčina bola hneď 
po znovuotvorení gymnázia zavedená ako ad
ministratívny jazyk. Podľa nariadenia minis
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Protest proti zavedeniu slovenského jazyka do vyučovacieho procesu, 1862
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Odtlačok pečiatky vyššieho gymnázia v Leviciach

Do novej účelovej budovy sa gymnázium presťahovalo v roku 1886

tra kultu a školstva v roku 1856 nahradila na
pokon nemčina maďarský jazyk vo vyučovaní 
všetkých predmetov. Táto situácia trvala len 
do roku 1859, kedy bolo nariadenie zrušené a 
znova sa vyučovalo len v maďarskom jazyku. 
Vydanie Októbrového diplomu v roku 1860 
Františkom Jozefom znamenalo koniec éry 
absolutizmu. Diplom obnovil základy konšti
tučnej monarchie, zastupiteľský systém a 
zmenil zásady usporiadania ríše. Obnove
nie predrevolučného stavu v Uhorsku a tým 
aj pokračovanie maďarizačných tendencií 
vyvolalo zvýšenú politickú aktivitu aj na 
slovenskej strane. Požiadavky na zavedenie 
slovenčiny do úradov a škôl na území obýva
nom Slovákmi, obsiahnuté v Memorande 
slovenského národa a prijaté na zhromaždení 
6. a 7. júna 1862 v Martine,  predložili Slováci 
uhorskému snemu a neskôr i panovníkovi. 
Po vydaní Októbrového diplomu podalo mie
stodržiteľstvo návrh na reformu katolíckych 
gymnázií. Kráľovským dekrétom z 5. októbra 
1861 bol tento úrad zmocnený, aby uskutočnil 
dočasné najnevyhnutnejšie úpravy. V pod
state sa mal uchovať doterajší školský systém 
a popri zvládaní vyučovacieho jazyka bolo po
trebné mať na zreteli oprávnené požiadavky 
národov Uhorska. Miestodržiteľstvo v roku 
1861 vydalo nový dočasný vyučovací poria
dok a ako vyučovaciu reč určilo maďarčinu. 
V zmysle dekrétu rozdelilo gymnáziá na 
maďarské a zmiešané, teda také, na ktorých 
sa mohol používať ako pomocný jazyk ja
zyk národností. Svoje nariadenie v jazykovej 
otázke miestodržiteľstvo doplnilo 2. februára 
1862, kedy jazyk národností zrovnoprávnilo 
s maďarským jazykom a nariadilo, aby sa od 
III. triedy vyučoval ako riadny predmet. Už 12. 
februára 1862 miestodržiteľská rada nariadi
la používať slovenský jazyk aj na gymnáziu 
v Leviciach a v Trnave a vyzvala profesorské 
zbory, aby vecne a bez emócií prerokovali ja
zykovú otázku a mali na zreteli podmienky a 
národnosť miestneho obyvateľstva.39 Netrva
lo dlho a zbor na čele s riaditeľom Augustínom 
Menyhártom vydal stanovisko, v ktorom 
uviedol, že vyučovanie slovenského jazyka na 
levickom gymnáziu je neopodstatnené, pre
tože na škole študuje len jeden študent slo
venskej národnosti, 14ročný Jozef Schwarz z 
Topoľčianok a o rok neskôr Vladimír Kráľ, syn 
básnika Janka Kráľa 40 syn kamenára Libora 
Schwarza, a o rok neskôr Vladimír Kráľ, syn 
básnika Janka Kráľa.41

Odtlačok pečiatky vyššieho gymnázia v Leviciach

 Po rakúskouhorskom vyrovnaní sa v 
Uhorsku uskutočnila reorganizácia škol    s t va. 
Podľa zákonného článku XXXVIII/1868 o orga
nizácii národného školstva sa zreformovali 
elementárne a vyššie ľudové školy, meštian
ske školy a učiteľské ústavy. Od roku 1876 
levické gymnázium patrilo pod jurisdikciu 
rozsiahleho bratislavského školského obvodu 
zahŕňajúceho školy Bratislavskej, Tekovskej, 
Hontianskej, Novohradskej a Nitrianskej 
žu  py. Na čele školského obvodu stál riaditeľ 
Karol Wiedermann. V školskom roku 1876/77 
bol po dlhej dobe obnovený konvikt. Prvými 
konviktormi sa stali Štefan Majláth a Ľudovít 
Héderváry. 

 Reforma gymnázií v Uhorsku sa us
kutočňovala postupne a defi nitívnu podobu 
získala zákonným článkom XXX/1883, ktorý 
upravil ich organizáciu a náplň. Gymnázium 
bolo podľa tohto článku 8triednou stred
nou školou, ktorú mohli žiaci navštevovať 
až po skončení štyroch tried ľudovej ško
ly. Gymnázium sa tak stalo prípravou na 
štúdium na vysokej škole. Zákon zároveň 
ukladal nižším gymnáziám, aby sa pretvo
rili na osem triedne. Krátko pred prijatím 
zákona sa to levickému gymnáziu čiastočne 
podarilo. V školskom roku 1881/82 dostalo 
povolenie na otvorenie piatej a o rok neskôr 
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Učebný plán gymnázia 

Odtlačok pečiatky školského obvodu v Bratislave

i šiestej triedy. Pretože počet študentov z roka 
na rok vzrastal, bolo potrebné postarať sa o 
skva litnenie podmie nok vyučovania. Zatiaľ 
čo v roku1862 navštevovalo gymnázium 153 
žiakov, v školskom roku 1884/85 ich bolo už 
208. Predpokladom pre uplatnenie reformy 
a pretvorenie levického gymnázia na osem
triedne bolo zabezpečiť aspoň osem učební 
a príslušné priestorové vybavenie. Vedenie 
gymnázia a mesta sa rozhodlo zabezpečiť pre 
školu novú budovu, ktorej základný kameň 
položili 1. júna 1885. V nádeji na vytvorenie 
nových priestorov bola už v školskom roku 

1885/86 sprístupnená siedma trieda gymná
zia. Novú jednoposchodovú budovu odovzda
li do užívania 5. septembra 1886. Nárast počtu 
študentov spôsobil, že priestorové problémy 
pretrvávali naďalej. Ďalším veľkým nedostat
kom školy bolo, že nemala vlastnú telocvičňu. 
Napriek tomu sa v novej budove v školskom 
roku 1886/87 podarilo sprístupniť i ôsmu trie
du, čím sa levické piaristické gymnázium 
zaradilo medzi vyššie gymnáziá v Uhorsku. 
Historicky prvé maturitné skúšky na škole od 
23. až 28. júna 1887 skla dalo pätnásť študentov, 
dvanásť úspešne.42

Spolková činnosť na gymnáziu
 Uhorská spoločnosť prechádzala 
od polovice 19. storočia veľkými zmenami, 
prijímala myšlienkové a politické podnety 
zo západnej Európy, najmä idey liberálnej 
demokracie. Do popredia sa dostávalo pre
sadzovanie občianskych práv, medzi ktoré 
patrilo právo spolčovania a zhromažďovania 
sa, a v súvislosti s tým aj možnosť združovania 
sa občanov podľa politických, sociálnych, pro

Poradové 
číslo

Vyučovacie 
predmety

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Hodiny 
spoluTrieda

1. Náboženstvo 2 2 2 2 2 2 2 2 18

2. Maďarský jazyk 6 5 3 4 3 3 3 3 30

3. Latinský jazyk 7 7 6 6 6 6 6 6 49

4. Grécky jazyk     5 5 5 4 19

5. Nemecký jazyk   4 3 3 3 3 2 18

6. História   4 3 3 3 2 3 18

7. Zemepis 4 4 2      10

8. Prírodopis    3 3 2   8

9. Prírodoveda       4 4 8

10. Matematika 3 4 3 3 4 3 3 2 25

11. Deskriptívna 
matematika 3 3 2 2     10

12. Úvod do fi lozofi e        3 3

13. Krasopis 1 1       2

  14. Telocvik 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Počet hodín 28 28 28 28 30 30 30 30 232

Počet predmetov 8 8 9 9 9 9 9 10
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Oznam o termínoch historicky prvých maturít na piaristickom gymnáziu v roku 1887
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fesijných a náboženských záujmov. Vzrást la 
funkcia meštianskych vrstiev a v ich živote 
sa dostávali do popredia nové formy občian
skych a kultúrnych aktivít. V mestách najmä 
po rakúsko–uhorskom vyrovnaní vznika
li spolky a združenia rôzneho zamerania, 
štát však poskytoval podporu len tým, ktoré 
sledovali  maďarizačné ciele. Základným 
atribútom každého spolku boli stanovy pri
jaté zakladajúcim valným zhromaždením a 
schválené politickou vrchnosťou.
 Spolky sa stali nezastupiteľnou 
súčasťou mimoškolskej činnosti levického 
gymnázia. V študentskom spolkovom živote 
svoje miesto mali hlavne podporné, samo
vzdelávacie a športové spolky. Prvý spolok, 
ktorý založili na pôde školy v roku 1887, bol 
Samovzdelávací spolok Imricha Szepesiho, 
nazývaný aj recitačný krúžok. Jeho cieľom 
bolo samovzdelávanie na náboženských, 
morálnych a vlasteneckých základoch. 
Členmi spolku boli pedagógovia a študenti 
vyšších ročníkov. Medzi povinnosti členov 
patrila poslušnosť voči pedagógom, láskavé 
správanie voči ostatným členom, pestovanie 
vlasteneckého ducha a mesačný fi nančný 
príspevok. Študenti boli povinní aspoň trikrát 
do roka predniesť vybrané poetické diela a 
vypracovať dve vlastné literárne diela alebo 
preklady. Z mesačných členských príspev
kov si zriadili a postupne dopĺňali spolkovú 
knižnicu. Napriek tomu, že Podporný spolok 
vznikol formálne už v roku 1888, aktivitu 
začal vyvíjať až od roku 1891 po nástupe ria
diteľa Juraja Tótha. Cieľom spolku bola podpo
ra chudobných študentov vo forme  učebníc 
a ošatenia. K výraznejšiemu nárastu spolkov 
na škole došlo na začiatku 20. storočia. Hudob-
ný krúžok založil v roku 1905 učiteľ spevu 
Ernest Duschek. Členov krúžku rozdelil na 
dve skupiny, začiatočníkov a pokročilých. 
Začiatočníkom prednášal teóriu hudby a z 
pokročilých vytvoril spevácky súbor. Koncom 

Odtlačok pečiatky gymnaziálneho Samovzdelávacieho spolku 
Imricha Szepesiho

roka 1908, na sviatok Nepoškvrneného poča
tia Panny Márie (8. december) bola založená 
Mariánska kongregácia, ktorá bola cirkevnou 
vrchnosťou schválená 12. januára 1909. Cieľom 
tohto spolku bolo prehĺbenie duchovného 
života študentov, zvýšenie úcty k Panne Má
rii, čo malo prispieť k výchove nábožných a 
pracovitých veriacich. Napriek tomu, že škola 
stále nemala vlastnú telocvičňu ani ihrisko, 
zvýšil sa záujem o športovú činnosť. Telesná 
výchova sa vyučovala len od apríla do októbra. 
V zimných mesiacoch to boli len 10minútové 
cviky v triedach a chodbách školy. Študenti 
gymnázia ako prví v Leviciach založili futba
lové družstvo. Na jeseň 1911 zohrali historický 
zápas proti študentom Učiteľského ústavu v 
Leviciach, a tak sa zapísali do dejín levického 
futbalu. K najlepším futbalistom gymnázia 
patrili Imrich Pick, Bernard Jelinek, Gejza 
Kocsmarek,Jozef Nyiredy, Vojtech Boros, La
dislav Turczer, Ján Vanek, František Blumen
feld, Ľudovít Spíra a František Szumrák. V taj
nosti, aby o tom nevedeli ich vyučujúci, ktorí 
nemali pre tento druh športu pochopenie, sa 
stretávali v Bartošovej cukrárni. Tieto stret
nutia sa stali základom vzniku dvoch futba
lových klubov, ktoré sa neskôr zlúčili.
 Rozmach telocviku a športových 
aktivít nastal po nástupe diplomovaného 
učiteľa telesnej výchovy Tibora Semseyho, 
ktorý okrem telocviku trénoval i šerm. Z 
jeho iniciatívy vznikol Telovýchovný spolok, 
ktorého stanovy Ministerstvo kultu a škol
s tva schválilo 13. decembra 1913.43 Jeho cie
ľom bolo viesť študentov k telesnej kultúre 
a športovým hrám. Pri vzniku mal 93 členov 
z 3. až 8. ročníka. Od roku 1911 sa študenti 7. 
a 8. ročníka povinne zúčastňovali trojme
sačného streleckého kurzu organizovaného 
14. nitrianskym honvédskym peším plukom. 
44 V roku 1914 na pôde školy vznikol skautský 
oddiel, ktorého členovia sa po vypuknutí prvej 
svetovej vojny aktívne zapojili do dobročin
ných aktivít a pomáhali pri žatve i pri prevoze 
ranených vojakov zo železničnej stanice. Od
diel ešte počas vojny zanikol. 

Profesorský zbor piaristického gymnázia
 Rehoľa piaristov od svojich počiatkov 
kládla veľký dôraz na výchovu a formáciu 
svoj ho dorastu, ktorý pochádzal zväčša zo sídel 
piaristických škôl a z ich okolia.  Ak sa niekto 
chcel stať piaristom, musel prejsť náročnou 
formáciou, ktorá spravidla trvala osem rokov. 
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Študenti gymnázia ako prví v Leviciach založili futbalové družstvo. Na jeseň 1911 zohrali historický zápas proti študentom Učiteľského 
ústavu v Leviciach, a tak sa zapísali do dejín levického futbalu, okolo 1918

Začala tzv. kandidatúrou, čiže obdobím, keď 
adept počas štúdia na odporúčanie svojho 
učiteľa alebo kňaza prejavil záujem o vstup do 
rehole. Stalo sa tak zväčša vo veku 16 rokov po 
ukončení 6. ročníka gymnázia. Počas dvoch 
rokov sa kandidát oboznamoval s rehoľným 
životom, charizmou a spiritualitou rehole. 
Spočiatku bola výchova piaristov sústredená 
do kolégia v Prievidzi, neskôr vznikol centrál
ny noviciát na území dnešného Maďarska vo 
Vacove.45 Po absolvovaní gymnázia sa kan
didát stal novicom a obliekol si rehoľné rúcho. 
Po ukončení filozofického a teologického 
štúdia, tzv. kurzu, absolvoval rehoľník ročné 
skúšobné vyučovanie na ktorejkoľvek piaris
tickej škole v Uhorsku. Po získaní učiteľského 
diplomu bol vysvätený za kňaza. Počiatočné 
kurzy teológie neskôr nahradilo štúdium v 
dvoch malých seminároch v Kecskeméte a v 
Ružomberku. Od konca 19. storočia študovali 
piaristi na vlastných vysokých školách Kala
zantinum v Kluži a Budapešti.
 Učitelia museli vyhovieť prísnym 
kritériám. Pred triedu sa mohli postaviť až po 
dôkladnej odbornej a pedagogickej príprave. 
Vo vyšších triedach mohol učiť iba ten, kto 
ako začiatočník prešiel praxou v nižších trie
dach. Vydaním školského organizačného 
poriadku Ratio educationis v roku 1777 boli v 

histórii uhorskej pedagogiky po prvýkrát pri
jaté všeobecne platné podmienky na vzdela
nie učiteľov gymnázií. Organizačný poriadok 
nekládol dôraz len na vzdelanie a skúsenosti 
učiteľov, ale aj na ich osobnosť a správanie. 
Museli disponovať kladnými charakterovými 
vlastnosťami. Ideálny učiteľ gymnázia mal 
byť svedomitý, vzdelaný, skúsený, spravodlivý, 
nestranný, rozvážny a mierny v trestaní. Ra
tio edukationis nezabúdalo  ani na správanie 
učiteľa v súkromí, kde mal byť priateľský 
a láskavý a na verejnosti vážny a dôstojný. 
Učiteľ sa mal starať i o svoje zdravie a dobrú 
povesť, vedený láskou a priateľstvom nemal 
zabúdať na chorých, opustených, trpiacich 
núdzou, ba dokonca ani na cudzincov.46
 Od vzniku gymnázia v Leviciach v 
roku 1815 sa jeho pedagógovia snažili kráčať 
po ceste vyznačenej zakladateľom rehole Joze
fom Kalazanským. Počet pedagógov určovali 
finančné možnosti inštitúcie, na ktorých bola 
škola závislá. Ich platy, kvalita stravovania a 
ubytovania závisela od výšky fundácií a ich 
výnosov, o čom v konečnom dôsledku rozho
dovala vôľa či nevôľa mecénov. Počiatočný 
zámer usadiť v Leviciach 12 piaristov strosko
tal práve na nevôli kniežaťa Esterházyho fi
nancovať taký počet rehoľníkov. Ochotný bol 
hradiť platy len siedmim rehoľným učiteľom. 
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Prvý školský rok malo gymnázium len 4 
gramatické triedy, napriek tomu sa tu usadi
lo 7 piaristov. Okrem riaditeľa, jeho zástupcu 
a štyroch triednych učiteľov bol medzi nimi i 
rehoľný brat Bartolomej Antalnai, ktorý sa ale 
vyučovaniu nevenoval. Vek prvých učiteľov 
sa pohyboval v rozmedzí 18 – 32 rokov, podľa 
čoho možno usúdiť, že išlo o mladý kolektív. 
Najmladší z nich, len 18ročný Ignác Hoffman 
mal rovnaký vek ako niektorí zo študentov 
školy.47  Riaditelia si neskôr na vyučovanie 
niektorých predmetov najímali i svetských 
učiteľov. Jedným z nich bol už vyššie spome
nutý učiteľ hudby Michal Dávidis. V ďalšom 
období sa prijímanie svetských učiteľov do 
pedagogického zboru stalo bežnou praxou.
 Učitelia pochádzali z rôznych kútov 
Uhorska, z čoho vyplývala ich heterogénna 
národnostná príslušnosť. Národnostná otáz
ka nebola v tomto období dominujúcim prob
lémom, lebo významným zjednocujúcim prv
kom príslušníkov rôznych národností bola 
latinčina.48 O národnostnej príslušnosti pia
ristov na levickom gymnáziu v počiatočnom 
období je možné získať viac poznatkov aj 
podľa znenia ich priezvisk, miesta pôvodu, ale 
hlavne podľa ovládaných jazykov.49  Medzi 
prvými pedagógmi boli dvaja, ktorí ovláda

Profesor telocviku Rudolf Kroll so študentmi.  Medzi nimi sa nachádza i neskorší africký cestovateľ Kálmán Kittenberger a učiteľ a riaditeľ 
múzea v Leviciach Pavel Huljak, 1895

li slovenčinu, Gašpar Zelneky pochádzal z 
Levíc a Michal Bartek z Veľkých Jacoviec v 
Nitrianskej župe.50 V nasledujúcich rokoch 
počet pedagógov, ktorí ovládali slovenský ja
zyk, narastal. V roku 1816 už boli traja a v roku 
1825 piati.51  V polovici 19. storočia Slováci boli 
ešte početne zastúpení v piaristickej reholi, 
ale s rozmachom piaristických škôl na území 
Maďarska v celouhorskom rámci maďarskí 
piaristi postupne nadobúdali prevahu. Na 
prelome 19. a 20. storočia bolo v reholi okolo 
10% piaristov slovenského pôvodu. Na obsa
denie profesorských miest v piaristických 
gymnáziách na území Slovenska bolo tre
ba dvojnásobný počet vyučujúcich. Mnohí 
piaristi slovenského pôvodu však učili na 
školách na území Maďarska.52 
 Až do zrušenia gymnázia v roku 1850 
v jednom školskom roku vyučovanie zabez
pečovalo 7 pedagógov, pričom k personál
nym zmenám dochádzalo často aj počas roka. 
Učitelia vyučovali aj viacero predmetov a v 
Leviciach, až na výnimky, nepôsobili dlhšie 
obdobie. Na škole pôsobili spravidla najdlhšie 
riaditelia. Prvá zmena v pedagogickom zbore 
nastala už počas druhého školského roka 
1816/1817, z dôvodu otvorenia ďalších dvoch 
tried  piatej a šiestej triedy gymnázia. Táto 
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Maturitné tablo absolventov, šk. rok 1909/1910

skutočnosť predpokladala i zvýšenie počtu 
členov pedagogického zboru, ale pre chýba
júce finančné prostriedky sa tak nestalo.
 Po znovuotvorení gymnázia v škol
skom roku 1851/52 sa pre neutešenú finančnú 
situáciu počet tried znížil zo šesť na štyri, čo 
malo dopad na zníženie počtu pedagógov 
na šesť. Na vyučovanie niektorých  predme
tov prijal riaditeľ Anton Hutter svetských 
učiteľov.53 

Pedagogický zbor v zrkadle sčítania oby-
vateľstva v roku 1869
 Sčítania obyvateľov patria medzi naj
staršie a najrozsiahlejšie štatistické zisťova
nia. Prvé moderné sčítanie obyvateľov konané 
podľa zásad stanovených na medzinárodných 
štatistických kongresoch sa v RakúskoUhor
sku uskutočnilo v roku 1869. Podľa výsledkov 
sčítania bolo v Leviciach k 31. decembru 1869 
zapísaných 745 domácností a 5914 obyvateľov, 
2963 mužov a 2951 žien.54  Sčítací komisári 
koncom roku 1869 navštívili i kolégium pia
ristov, ktoré sa nachádzalo na Panskej ulici 
(Úriutca) č. 13 v susedstve Levického hradu. 
Kolégium predstavovalo jednu z najväčších 

budov  Levíc s 20 izbami, kuchyňou, komorou, 
pivnicou a stajňou. Respondenti pri otázke, či 
slúži kolégium iba na bývanie, uviedli, že sú 
v nej umiestnené aj učebne.  V zachovanom 
sčítacom hárku bolo zapísaných 15 obyvateľov 
kolégia bez akýchkoľvek príbuzenských 
vzťahov. Obyvateľov možno rozdeliť na tri 
skupiny, a to na učiteľov rehoľníkov, študen
tov a služobníctvo. V kolégiu toho času žilo 
osem rehoľníkov rôzneho veku a pôvodu. 
Najstarší z nich mal úctyhodných 90 rokov a 
najmladší 21 rokov. Pochádzali z rôznych kú
tov Uhorska, napr. z územia Sedmohradska, 
Čongrádskej, Liptovskej, Oravskej župy, ale i 
z Levíc. Z pochopiteľných dôvodov boli všetci 
slobodní a vedeli písať i čítať. Na ich čele stál 
riaditeľ Karol Békefy narodený v roku 1813 v 
Sighetu Marmației (dnes Rumunsko). Všetci 
okrem Ľudovíta Seréniho a Antona Kovácsa 
boli vysvätení za kňazov. Druhú skupinu uby
tovanú v kolégiu tvorili dvaja študenti Im
rich Kučera a Jozef Németh. Obaja sa pravde
podobne pripravovali na rehoľné povolanie a 
čo je zaujímavé, obaja pochádzali z Levíc. Pos
lednú, v poradí tretiu skupinu tvorilo služob
níctvo zabezpečujúce chod kolégia a kostola. 
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Piaristické kolégium (budova štvorcového pôdorysu) sa nachádzalo 
na Panskej ulici 13 (dnes Ul. Sv. Michala)

Pochádzali z blízkeho okolia, buď z Tekovskej, 
Hontianskej alebo Nitrianskej župy. Z piatich 
sluhov boli tri ženy, ktoré sa starali hlavne o 
domáce práce, ako varenie, pranie a uprato
vanie. Mladučká Mária Fábriová z Kmeťoviec 
a Anna Marušková zo Žarnovice boli ešte 
slobodné. Vdova Karolína Krésová narodená 
v roku 1816 v Nitre vedela písať i čítať. Ostat
né služobníctvo bolo negramotné. Ďalším 
sluhom bol 16ročný Ján Huzoni pochádza
júci z Ondrejoviec. O chod kostola sa staral 
ženatý 33ročný vyslúžilý vojak Juraj Štipka z 
Levíc. Všetci obyvatelia kolégia sa bez rozdielu 
hlásili k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.
Napriek tomu, že na sčítacom hárku je uve
dené, že na dvore kolégia sa nachádza maštaľ, 
v sčítacej rubrike domácich zvierat sa záznam 
nenachádza. Z toho vyplýva, že piaristi necho
vali žiadne domáce zviera.55
  Podstatná zmena v počte a obsadení 
pedagogického zboru nastala v školskom 
roku 1886/87, kedy sa gymnázium zmenilo 
na vyššie gymnázium s ôsmimi triedami. 
Po zvýšení počtu tried bolo nevyhnutné po
starať sa i o zvýšenie počtu učiteľov. Pre ne
dostatok rehoľných pedagógov škola prijala 
šesť svetských učiteľov, čím sa počet členov 
zboru zvýšil na dvanásť. Žigmund Trávnik 
vyučoval maďarský, grécky a nemecký jazyk, 
Štefan Bakó latinský jazyk, históriu a zeme
pis, Kornel Pogány maďarský jazyk, históriu, 
zemepis a strojopis, Ján Kobzy maďarský, la
tinský, nemecký jazyk a literatúru a filozofiu, 
Rudolf Richter nemecký jazyk, matematiku 
a biológiu, František Szölgyémy maďarský 
a nemecký jazyk. Boli platení Uhorským 
ministerstvom kultu a školstva a väčšina 
z nich okrem gymnázia učila aj na ďalších 
školách v Leviciach.56 Začiatkom 20. storočia 
sa počet pedagógov zvýšil na šestnásť, z čoho 
šesť bolo svetských. Učili matematiku, fyzi
ku, kreslenie, telocvik a jazyky. Okrem nich 
škola na vyučovanie niektorých predmetov 
zamestnávala odborníkov vo svojom odbore. 
Zdravovedu v počte dvoch hodín týždenne 
učil miestny lekár Zoltán Lakner, tri hodiny 
spevu František Pintér a štyri hodiny hudby 
učil Ernest Duschek.57
 Do života školy vážne zasiahli uda
losti prvej svetovej vojny. Rehoľníci boli oslo
bodení od plnenia vojenskej služby, čo však 
neplatilo pre svetských učiteľov. Hneď po 
vyhlásení všeobecnej mobilizácie koncom 
júla 1914 boli na bojiská vojny odvedení štyria 
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István Malonyai, riaditeľ gymnázia v rokoch 19021905

pedagógovia gymnázia. Neprítomnosť Eduar
da Bartosa, Ernesta Banóa, Oskara Sándora a 
Tibora Semseyho vážne narušila chod vyučo
vania, čo malo za následok absenciu výučby 
niekoľkých predmetov. Počas nasledujúcich 
rokov absentovalo vyučovanie telocviku, 
krasopisu, stenografie, francúzskeho jazy
ka a kreslenia.58 Prvým známym raneným 
Levičanom bol profesor Eduard Bartos. Všeo
becná mobilizácia sa netýkala len profesorov, 
ale i študentov vyšších ročníkov. Ešte počas 
leta 1914 odvelili na východný front deväť 
študentov 7. a 8. ročníka. Významnú úlohu 
v zmierňovaní vojnových útrap zohrali štu
denti gymnázia pod vedením profesora Kolo
mana Rassovszkého. Organizovali finančné 
zbierky, dobročinné koncerty, zbierali kovové 
predmety a sušili morušové listy na čaj pre 
potreby vojakov. Vyučovanie na levickom 
gymnáziu sa nikdy nevrátilo do stavu, aký 
vládol v predvojnovom období. 

Posledné roky gymnázia
 Zánik RakúskoUhorska v roku 1918 
a vznik nástupníckych štátov, medzi ktorými 
bolo i Československo, mal nepriaznivý vplyv 
na ďalšie zotrvanie piaristov na pôde školy. 
V školskom roku 1918/19 navštevovalo školu 

Maturitné tablo absolventov, školský rok 1914/1915
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336 študentov, z toho 51 prvákov. Zaberanie 
územia československými vojskami začiat
kom roku 1919 znamenalo pre piaristov pos
tupné obmedzovanie pedagogickej činno
sti na území Slovenska. Väčšina z nich sa 
hlásila k maďarskej národnosti a neovládala 
štátny jazyk. Pre komplikovanú politickú 
situáciu v severných župách Slovenska boli 
mnohí piaristi preložení do škôl, ktoré ešte 
neprevzala československá správa a kde ešte 
prebiehalo vyučovanie v maďarčine. Do Levíc 
preto prichádzajú piaristi z Ružomberka, 
medzi nimi aj rodák zo Štúrova Jozef Bernát.
Prvý československý vojenský oddiel do Levíc 
dorazil 15. januára 1919. O dva dni neskôr pri
šla i obsadzovacia komisia, ktorá postupne 
prevzala do československej správy štátne i 
verejné organizácie. Veliteľstvo posádky dos
talo informáciu, že v budove gymnázia piaris
ti ukrývajú zbrane. Počas domovej prehliadky 
našli pod katedrou ukrytú pušku s 300 náboj
mi. Ukryli ju tam študenti, ktorí vykonávali 
občiansku stráž. Okrem toho medzi expo
nátmi historickej zbierky gymnázia objavili 
taliansky guľomet bez nábojov. S okamžitou 
platnosťou 20. februára 1919 gymnázium za
tvorili a piaristov obvinili z organizovania 
odboja. Po intenzívnej intervencii sa im 9. 
apríla podarilo školu znova otvoriť. Za tie dva 
mesiace prišla škola  asi o štvrtinu študentov, 
ktorí prešli do štiavnického gymnázia. Po
sledné maturity na piaristickom gymnáziu v 
Leviciach 3. mája 1919 zložilo sedem študentov 
ôsmej triedy, medzi nimi aj privatistka Šarlo
ta Kmosková, dcéra významného levického 
advokáta. Týmto dátumom podľa nariadenia 
referenta školstva pri Ministerstve s plnou 
mocou pre správu Slovenska Antona Štefáne
ka boli uzavreté všetky stredné školy s vyučo
vacím jazykom maďarským.59 
 Na jar 1919 sa na južnej hranici obno
vili boje o Slovensko. V Maďarsku sa moci cho
pili sociálni demokrati s komunistickou stra
nou a 21. marca vyhlásili Maďarskú republiku 
rád s boľševickou diktatúrou na čele s Bélom 
Kunom. Počiatočné úspechy českosloven
skej armády zastavila v noci na 30. mája 1919 
všeobecná ofenzíva maďarského vojska. Jeho 
mohutný nástup československé jednotky 
zaskočil a donútil ich stiahnuť sa. Maďarským 
boľševikom sa podarilo obsadiť v krátkom 
čase 1/3 slovenského územia. Boľševici Levice 
obsadili 1. júna 1919 pod vedením majora Er
nesta Pálmayho. Levice a okolie sa tak dos

tali pod zvrchovanosť Maďarskej republiky 
rád. Budovu gymnázia prevzali vojaci 5. júna,  
kolégium slúžilo na ubytovanie. Po 22. júni 
1919, keď bolo jasné, že maďarské vojsko bude 
musieť ustúpiť za demarkačnú čiaru, sa po
maly začali maďarské jednotky sťahovať. 
Začali sa rozhovory o odsune boľševických 
vojsk, ktoré však maďarské velenie naťahova
lo až do 1. júla 1919. Maďarské jednotky sa na
pokon stiahli do polnoci 4. júla 1919. Koncom 
augusta bola budova gymnázia premenená 
na vojenskú nemocnicu č. 10, čo znemožnilo 
otvorenie nového školského roka. Definitívne 
sa levickí piaristi museli vzdať vyučovania v 
októbri 1919, keď školu z rúk riaditeľa Anto
na Gombosa prevzalo československé vede
nie. Skončila sa 104 rokov trvajúca éra pia
ristického gymnázia v Leviciach, ktoré sa 
dostalo medzi popredné vzdelávacie ústavy 
v Uhorsku. Počas svojej existencie poskytlo 
vzdelanie tisíckam študentov, prispelo ku 
kultúrnospoločenskému, vzdelanostnému, 
ale hlavne duchovnému povzneseniu Levíc 
a jeho okolia. Väčšina piaristov prešla na iné 
gymnáziá v Maďarsku, v Leviciach zostali len 
štyria, ktorí založili privátne gymnázium so 
44 študentmi. Boli ostro sledovaní štátnymi 
orgánmi Československej republiky a obviňo
vaní z protištátnej činnosti. Vedomí si sku
točnosti, že sa už k učeniu nedostanú, prena
jali celý svoj nehnuteľný majetok (kolégium 
s knižnicou, kostol, záhradu, oráčinu) Rím
skokatolíckemu farskému úradu v Leviciach. 
Poslední piaristi pod vedením predstaveného 
Antona Gombosa Levice opustili 16. augusta 
1922.60 
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Maďarskí boľševici na železničnej stanici v Leviciach, 1919
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Riaditelia gymnázia v rokoch 1815 – 1919
1. Franciscus Ugróczy  1815 – 1827
2. Dionysius Katona  1827 – 1829
3. Josephus Szűts  1829 – 1830
4. Alexius Matkovics  1830 – 1832
5. Glycerius Fehér  1832 – 1848
6. Gabriel Szigly  1848 – 1849
7. Antonius Augusztini 1849 – 1850
8. Ágoston Hoffman  1851 – 1852
9. Antal Hutter  1852 – 1860
10. Ágoston Menyhárt  1860 – 1864
11. Károly Békefy  1864 – 1873
12. József Budaváry  1873 – 1875
13. Gyula Szabady  1875 – 1891
14. György Tóth   1891 – 1897
15. József Perger  1897 – 1898
16. Mátyás Vörös  1898 – 1902
17. István Malonyay  1902 – 1905
18. Lajos Gyulányi  1905 – 1906
19. Sándor Cserhelyi  1906 – 1909
20. Sándor Tóth  1909 – 1915
21. Ferenc Sinkovits  1915 – 1916
22. János Károlyi  1916 – 1917
23. József Honyor  1917 – 1918
24. Antal Gombos  1918 – 1919

Pedagogický zbor gymnázia v rokoch 1815 – 1919

1. Augustinus Pek  1815 – 1821
2. Gáspár Zelneky  1815 – 1818
3. Michael Bartek  1815 – 1820
4. Hyeronimus Mojzer  1815 – 1819
5. Ignatius Hoffman  1815 – 1817
6. Josephus Gódin  1816 – 1820
7. Gabriel Szigly  1816 – 1818
8. Josephus Gaál  1817 – 1818
9. Eduardus Molnár  1818 – 1819
    1823 – 1824
10. Augustinus Hoffmann 1818 – 1830
11. Anselmus Draskovits 1818 – 1820
12. Michael Knapp  1819 – 1820
13. Aloysius Németh  1819 – 1820
14. Laurentius Hrankay 1820 – 1822
15. Emericus Jankó  1820 – 1828
16. Joannes Hutkay  1820 – 1823
17. Josephus Gruber  1820 – 1827
18. Andreas Kriszpach  1820 – 1829
19. Michael Dávidis sv.  1820 – 1821
20. Josephus Csaby  1821 – 1827
21. Adamus Trieb sv.  1821 – 1822
22. Andreas Lőrincz  1822 – 1826
23. Franciscus Foit sv.  1822 – 1823
24. Antonius Hutter  1824 – 1832
25. Antonius Ferenczy sv. 1825 –        ?

26. Augustinus Jager  1826 – 1827
27. Ignatius Tóth  1827 – 1829
28. Aloysius Vindisch  1827 – 1828
29. Joannes Raffay  1828 – 1829
30. Stephanus Vargha  1828 – 1829
31. Dominicus Pintzeh  1828 – 1829
32. Petrus Nagy   1829 – 1831
33. Ignatius Csegezy  1829 – 1836
34. Joannes Taschler  1829 – 1832
    1844 – 1845
35. Aloysius Mihály  1829 – 1839
36. Venceslaus Szép  1829 – 1830
37. Theodorus Klatskó  1832 – 1837
38. Alexius Tóth  1830 – 1831
39. Laurentius Korec  1831 – 1832
40. Georgius Polerecky  1831 – 1833
41. Josephus Schembera 1832 – 1840
42. Ignatius Galgóczy  1832 – 1835
43. Franciscus Cseh  1833 – 1836
44. Antonius  Markovics 1836 – 1838
45. Alexius  Szajtler  1836 – 1838
46. Constantinus Schuster 1836 – 1837
47. Aloysius Domanek  1837 – 1838
48. Adalbertus Sárváry  1837 – 1838
49. Eduardus Kapronczay 1838 – 1840
50. Josephus Szeitl  1838 – 1840
51. Josephus Wagner  1838 – 1839
    1853 – 1854
    1862 – 1863
52. Alexius  Csákos  1838 – 1839
53. Casimirus Nováky  1839 – 1843
54. Josephus Steiger  1839 – 1840
    1848 – 1849
55. Ferdinandus Martin 1839 – 1840
56. Michael Zvolenszky  1840 – 1843
57. Antonius Franits  1840 – 1843
58. Adolphus Szabó  1840 – 1844
59. Sigismundus Baranyai 1840 – 1842
60. Josephus Való  1840 – 1841
61. Josephus Lengyel  1841 – 1844
62. Mathias Vertler  1842 – 1846
    1857 – 1859
63. Ferdinandus Matusek sv. 1842 –        ?  
64. Joannes Zlattnyánszky 1843  1846
65. Joannes Számord  1843 – 1846
    1851 – 1852
    1875 – 1879
66. Ignatius Bartos  1843 – 1845
67. Stephanus Szitkey  1845 – 1849
    1851 – 1852
    1855 – 1871
68. Aloysius Hatala  1845 – 1846
69. Bernardus Maschek  1844 – 1845
70. Ladislaus Perlakz  1846 – 1847
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71. Carolus Bigelbauer  1846 – 1848
72. Guilelmus Neher  1845 – 1846
73. Josephus Végh  1846 – 1848
74. Carolus Békefy  1847 – 1848
    1863 – 1864
75. Franciscus Némethi  1846 – 1848
76. Adalbertus Sárváry  1847 – 1848
77. Nicolaus Nagy  1846 – 1848
78. Josephus Szepessy  1848 – 1849
    1852 – 1859
79. Josephus Palkovics  1848 – 1849
    1866 – 1868
80. Ladislaus Vargha  1848 – 1849
81. János Balogh  1849 – 1850
82. Ignác Schuliszta  1849 – 1850
83. László Ernyősy  1849 – 1850
84. Aldolf Herbánszky  1849 – 1850
85. József Horváth  1851 – 1859
86. József Eiszler  1851 – 1854
87. Benedek Csaplár  1851 – 1852
88. Alajos Zsiga   1852 – 1854
89. József Ruff   1854 – 1857
    1861 – 1863
90. János Lipp   1854 – 1855
91. József Chmelányi  1854 – 1856
    1858 – 1861
92. Pál Uhrin sv.  1855 – 1874
93. József Tóth   1859 – 1857
94. Pál Uhlár   1857 – 1858
95. József Wohlfarht  1859 – 1860
96. János Lopuschán  1859 – 1860
97. Antal Berecz  1859 – 1860
98. Manó Hegyi   1860 – 1861
99. Pongrácz Varsányi  1860 – 1861
100. István Máday  1860 – 1861
101. Alajos Domanek  1861 – 1862
    1863 – 1864
102. László Kucskovics  1861 – 1862
103. József Klepeisz  1861 – 1863
104. Antal Tóth   1862 – 1863
105. Márton Bernhard  1863 – 1864
106. János Dezső   1863 – 1869
107. János Fehér   1864 – 1866
108. Károly Janky  1864 – 1867
109. Imre Túry   1864 – 1865
110. József Smiding  1865 – 1867
111. Antal Farkas  1867 – 1868
112. Jenő Tóth   1867 – 1868
113. Ferenc Hadik  1868 – 1869
114. Antal Kovács  1868 – 1870
115. Elek Pintér   1868 – 1869
116. Henrik Mold sv.  1868 – 1870
117. Imre Czápay  1869 – 1870
118. Jenő Domokos  1869 – 1870

119. Endre Szerényi  1869 – 1870
120. Ferenc Schindler  1870 – 1872
121. János Hudra  1870 – 1873
122. Sándor Cserép  1870 – 1871
123. József Zsigmond  1870 – 1872
    1875 – 1879
124. Károly Pazár sv.  1870 – 1879
125. Ferenc Frank  1871 – 1889
126. Márton Réti   1871 – 1873
127. József Hettlinger  1872 – 1873
128. János Baligó   1872 – 1873
129. József Takács  1873 – 1875
130. Pál Plander   1873 – 1874
131. Gyula Roch   1873 – 1874
132. József Vékony  1873 – 1875
133. Adolf Ribiánszky  1874 – 1876
134. József Mészáros  1874 – 1875
135. Nándor Diterle  1875 – 1877
136. Endre Keszthelyi sv.  1876 – 1878
137. Ferenc Richter sv.  1876 – 1895
138. József Rauchbauer  1877 – 1879
139. Ede Szárnovszky  1878 – 1882
    1885 – 1885
    1892 – 1895
140. Samu L'Eplattenier sv. 1878 – 1884
141. Pál Zsuffa   1879 – 1880
142. Benedek Vécsey  1879 – 1880
143. József Varga   1879 – 1881
144. József Cserhalmy  1880 – 1883
145. Pál Erhardt   1880 – 1881
146. Konrád Matirkó  1881 – 1884
147. Gyula Tremmer  1881 – 1884
148. Zsigmond Travnik sv. 1881 – 1891
149. Endre Gusztafi  1882 – 1888
150. István Bakó sv.  1882 – 1891
151. Kornél Pogány sv.  1882 – 1892
152. Károly Vas   1883 – 1884
153. Lajos Sárhegyi  1884 – 1885
154. Lénárd Bauer  1884 – 1885
155. Gyula Knüppel sv.  1884 – 1886
156. János Hévizy  1885 – 1889
157. János Kobzysv.  1885 – 1891
158. Rezső Richter sv.  1885 – 1892
159. Ferenc Szölgyémy sv.  1886 – 1889
160. József Groszbauer sv. 1886 – 1892
161. József Cserey  1888 – 1891
    1899 – 1908
162. Gyula Szalay  1888 – 1893
163. József Obelcz  1889 – 1890
164. Pál Pintér   1889 – 1892
165. István Fehérváry  1890 – 1893
166. Nándor Becker  1890 – 1893
167. Géza Czirbusz  1891 – 1892
168. Rudolf Kroll  1891 – 1897
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169. István Somogyi  1891 – 1892
    1812 – 1814
170. István Rónai  1891 – 1893
171. Kálmán Kövessy  1892 – 1893
172. Fidél Fekete   1892 – 1893
173. Lajos Dékay   1892 – 1893
    1897 – 1899
174. János Láng   1892 – 1895
175. József Priváry  1892 – 1893
176. János Szakáts sv.  1892 – 1893
177. József Kovács  1893 – 1896
178. István Incze   1893 – 1896
179. János Zsigmond  1893 – 1896
180. János Czimmermann 1893 – 1894
    1900 – 1902
181. Antal Titz   1893 – 1894
182. Cyrill Vörös   1893 – 1894
183. József Leitner  1893 – 1896
184. Ferenc Sinkovits  1893 – 1901
185. Rudolf Borossv.  1893 – 1894
186. Antal Sárgay  1894 – 1897
187. József Ábelsberg  1894 – 1899
188. Ede Réger   1894 – 1895
189. Miklós Deák sv.  1894 – 1919
190. Sándor Tóth  1895 – 1900
191. Timót Rozmanits  1895 – 1899
192. Mihály Labancz  1895 – 1897
193. Zsigmond Fludorovics 1896 – 1899
194. Ferenc Mészáros  1896 – 1897
195. József Nagy   1896 – 1898
196. Géza Priváry  1896 – 1898
197. János Pap   1897 – 1898
198. Géza Hadady  1897 – 1898
    1902 – 1908
199. Endre Gácsér  1897 – 1907
200. József Baksay  1898 – 1899
201. József Krasznopolszky 1898 – 1899
202. Rezső Szmutny  1898 – 1901
203. József Zentay  1898 – 1899
204. Ágoston Esztergályos 1899 – 1900
205. Gyula Fejér   1899 – 1902
206. Béla Gedeon  1899 – 1900
207. Lajos Keller   1899 – 1900
208. Tibor Tubán  1899 – 1900
209. Lajos Gyulányi  1900 – 1905
    1906 – 1907
210. Mihály Szeges  1900 – 1901
211. József Priváry  1900 – 1904
212. József Porkoláb  1900 – 1901
213. József Pózna  1900 – 1910
214. József Brach  1901 – 1902
215. István Hlavkay  1901 – 1902
216. István Kósa   1901 – 1902
217. József Rády   1901 – 1904

218. József Vándor  1902 – 1903
    1911 – 1917
219. József Lakatos  1902 – 1903
220. Károly Dörnyey  1902 – 1903
221. János Karsay  1903 – 1904
222. József Púder  1903 – 1905
223. Mihály Edelényi  1903 – 1904
224. Sándor Trsztyánszky 1903 – 1904
225. György Földváry  1904 – 1906
226. Ferenc Sinkovics  1904 – 1915
227. Gyula Surányi  1904 – 1906
228. János Szigeti  1904 – 1905
229. Aladár Renter  1904 – 1905
230. Lajos Domjánsv.  1905 – 1906
231. Miksa Hoffmann sv.  1905 – 1908
232. János Lendvai  1905 – 1908
233. János Rátvaysv.  1905 – 1906
234. István Szepessysv.  1905 – 1906
235. Sándor Ambruszter  1906 – 1907
236. Jenő Baltavári  1906 – 1908
237. Ferenc Preszeller  1906 – 1910 
238. István Wiesersv.  1906 – 1907
239. Antal Boros   1907 – 1919
240. Flórián Fehér  1907 – 1918
241. Gyula Divényi  1907 – 1908
242. Jenő Konschsv.  1907 – 1908
243. Kálmán Rassovszky  1907 – 1915
244. Rezső Szabósv.  1907 – 1908
245. Endre Csincsák sv.  1908 – 1909
246. István Fertetics  1908 – 1912
247. Ferenc Füredi  1908 – 1909
248. János Kemény  1908 – 1910
249. István Szabó  1908 – 1909
250. Lajos Pózna sv.  1909 – 1910
251. János Sebők sv.  1909 – 1911
252. Gyula Néder  1911 – 1912
253. Miklós Guth  1911 – 1912
254. Fülöp Stoll    1911 – 1912
255. Vilmos Vajcsik  1911 – 1912
256. Ede Bartos sv.  1911 – 1915 
257. Imre Koncz sv.  1911 – 1914 
258. Vincze Juhász  1912 – 1914
259. Ferenc Pintér  1912 – 1917
260. Ödön Szentiványi  1912 – 1915
261. János Blanár  1912 – 1914
262. János Varga   1914 – 1919
263. Károly Söjtöri  1915 – 1919
264. Leó Kalcsok   1915 – 1918
265. János Jakab   1917 – 1918
266. János Medveczky  1917 – 1918
267. Kerkai József  1917 – 1918
268. Sándor Tell   1918 – 1919
269. Imre Molnár  1918 – 1919
270. Ferenc Gáspár  1916 – 1917
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271. Lajos Kolosváry  1917 – 1918
272. József Kerkai  1917 – 1918
273. Ferenc Somhegyi  1917 – 1919
274. János Vörös sv.  1918 – 1919

sv = svetský
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Requiescat in pace
LADISLAV VINCZE

ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE – POBOČKA LEVICE

 Mestský cintorín je dodnes 
funkčným pohrebným miestom Levíc pred
stavujúcim ojedinelý súbor pohrebných 
stavieb a náhrobníkov od druhej polovice 19. 
storočia až po súčasnosť. Cintorín založený 
okolo roku 1860 v hone Kalvária spočiatku 
slúžil na pochovávanie rímskokatolíckych 
a reformovaných veriacich a neskôr i evan
jelikov augsburského vyznania. Na základe 
tejto náboženskej príslušnosti tak vznikli 
jednotlivé časti cintorína – katolícka, re
formovaná a evanjelická. Cintorín sa stal 
posledným miestom odpočinku mestskej 
chudoby, ale i významných levických rodín, 
podnikateľov, mestskej správy, vrstvy meš
tianskej inteligencie či dokonca nižšej 
šľachty. Okázalejšia funerálna architektúra 
je zastúpená v katolíckej časti cintorína v 
podobe reprezentatívnych, architektonicky 
bohato stvárnených hrobiek a náhrobníkov 
v rozličných štýlových variantoch. Svojím 
stvárnením medzi jedinečné náhrobníky 
patrí i miesto posledného odpočinku čle
nov rehole piaristov, ktorých smrť dostihla 
v Leviciach. Umiestnený je v prestížnej časti 
katolíckeho cintorína vedľa hlavnej komu
nikácie. Náhrobník v secesnom štýle z bieleho 
mramoru vznikol v dielni budapeštianskeho 
kamenárskeho majstra Antala Gerendayho. 
Predstavuje štylizovanú kalváriu pozostáva
júcu z hrubo opracovanej skaly, čiže podstav
ca a hladkého latinského kríža. Uprostred čel
nej strany umelecky hodnotného podstavca je 
znázornený zlátený symbol rehole piaristov 
lemovaný plastickými kríkmi kvitnúcej ruže. 
Krypta s pozostatkami 13 piaristov je uzavretá 
náhrobnou doskou s menami zosnulých. 
Napriek tomu, že ide o pôvodný hrob z obdo

bia založenia cintorína, náhrobník a doska 
vznikli podstatne neskôr, pravdepodobne po 
smrti Endre Gusztafiho v roku 1912. Dôkazom 
toho je písmo na náhrobnej doske, ktoré sa 
pribúdaním ďalších zosnulých viditeľne líši. 
 V krypte odpočívajú telesné pozos
tatky rehoľníkov, ktorí významne prispeli k 
skvalitneniu vyučovania na levickom gymná
ziu i pozdvihnutiu jeho úrovne. Pochádzali z 
rôznych kútov Uhorska a mali rôzne životné 
osudy. Traja z nich, Elek Dobay, József Kocsis a 
József Horváth sa narodili v Leviciach. Krátke 
nekrológy jednotlivých pedagógov uvádzame 
chronologicky.
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JOZEF (JÓZSEF) HORVÁTH
(19.08.1800 Levice – 01.03.1860 Levice)

 Do  roku 1816 študoval na gymnáziách 
v Leviciach a v Krupine, potom v Trenčíne 
vstúpil medzi  piaristov. Po ukončení 
duchov nej formácie sa stal učiteľom v meste 
Nagykanizsa. Počas tohto obdobia ukončil 
fi lozofi cký a teologický kurz. V rokoch 1825
1845 pôsobil na gymnáziách v Nitre, Tate a 
vo Veszpréme. V roku 1845 bol zvolený za 
riaditeľa gymnázia a elementárnej školy v 
Nagykanizsi. O tri roky neskôr sa stal účtovní
kom piaristického panstva v obci Mernye. Po 
obnovení gymnázia v Leviciach v roku 1851 
až do svojej smrti vyučoval maďarský jazyk, 
zemepis a prírodné vedy. Publikoval v perio
dikách Tanodai Lapok a Vasárnapiújság. Bol 
autorom známeho článku o dejinách Levíc a 
Levickom hrade s kresbami Antala Vietorisza, 
ktorý uverejnili v roku 1857 vo Vasárnapiújság. 
Jeho ďalšia štúdia s názvom Pamätník štyroch 
Esterházyovcov na vozokanskom poli vyšla 
v rovnakom periodiku v roku 1859. (Hutter 
Antal, Tudósitványa Lévai Kegyes Tanítóren
di Kis  gymnasiumról, 1859/1860Esztergom, 
Horák Egyed, 1860).1

Grafi ku ilustrujúcu Levický hrad s okolím zhotovil bývalý študent levického gymnázia grafi k AntalVietorisz (1810  1881). Dielo bolo súčasťou 
článku o dejinách Levíc od Jozefa Horvátha uverejneného v roku 1857 v týždenníku Vasárnapiújság.

ANTON (ANTAL) HUTTER
(04.03.1797 Miskolc – 08.07.1863 Levice)

 Pochádzal z maďarského mesta Mis
kolc. Do rehole vstúpil v roku 1818 a noviciát 
absolvoval v Kecskeméte. O rok neskôr bol 
menovaný za učiteľa na gymnáziu v Carei 
(Rumunsko). V  roku 1822 ho vysvätili za kňa
za. Teologické štúdium ukončil v Nitre. Po
tom ako učiteľ fi lozofi e, teológie, maďarského 
a nemeckého jazyka pôsobil na gymnáziách 
vo Veszpréme, Leviciach, Prievidzi, Sátoral
jaújhelyi a Szegede. V rokoch 1850  1852 viedol 
gymnázium v Tate. V roku 1853 opäť pôsobil 
v Leviciach, kde sa stal riaditeľom gymnázia 
i rektorom kolégia. Venoval sa jazykovede, 
fi lológii, pedagogike a písaniu poézie. Svoje 
diela publikoval v celoštátnych a miestnych 
periodikách i v ročenkách gymnázia. V roku 
1860 sa vzdal učenia a odišiel na zaslúžený 
odpočinok. Zomrel v roku 1863 v Leviciach vo 
veku 66 rokov.2veku 66 rokov.2
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JOZEF (JÓZSEF) KOCSIS
(14.02.1841 Levice – 30.09.1875 Levice)

 Narodil sa v roku 1841 v Leviciach.  Po 
absolvovaní prvých šiestich tried gymnázia 
v rodnom meste v roku 1857 vstúpil k piaris
tom vo Váci. Teologické štúdium ukončil v 
Bratislave a v Svätom Jure. Do kňazskej vy
sviacky v roku 1864 pôsobil v Sabinove, neskôr 
učil v Carei náboženstvo na základnej škole 
a na miestnom gymnáziu jazyky a matema
tiku. Od roku 1870 vyučoval na gymnáziu v 
Pešti, kde okrem iného viedol školský spe
vokol. Aj on sám vystupoval na školských 
akciách a svojím spevom tešil obecenstvo. Pri 
jednom jeho vystúpení bol prítomný i Franz 
Liszt, ktorý mu prejavil zvláštne uznanie. Stal 
sa členom Kráľovskej uhorskej prírodoved
nej spoločnosti. Postupne sa u neho prejavili 
zdravotné problémy v podobe nepríjemných 
hemoroidov a neskôr i pľúcnej choroby. V 
roku 1873 sa odobral liečiť na odporúčanie 
svojich lekárov do pľúcneho sanatória v 
Sokołowsku, kde strávil dlhých desať mesia
cov. Počas posledných dvoch mesiacov sa jeho 
zdravotný stav tak zhoršil, že sa vrátil späť do 
Budapešti, odkiaľ ho poslali do rodných Levíc 

MATEJ (MÁTYÁS) PÁPESCH
(29.06.1779 Bziny – 13.04.1870 Levice)

 Pochádzal z oravskej obce Bziny. K 
pia ristom vstúpil ako dvadsaťročný a for
mačné roky strávil v noviciáte v Kecskeméte. 
Ako profesor pôsobil na gymnáziách  v De
brecene, Sighetu Marmatiei a vo Váci. Tu 
absolvoval filozofické a v Nitre teologické 
štúdium. V roku 1821 bol poverený riadením 
krupinského gymnázia, stal sa i rektorom 
kolégia. S veľ kou obľubou sa staral o sad pri 
kolégiu a vo voľnom čase sa venoval  štepe
niu ovocných stromov. Od  roku 1838 pôso
bil v Tate, neskôr v Svätom Jure a od r. 1849 v 
Leviciach. S výnim kou rokov 1853 a 1854, ktoré 
strávil v Krupine, svoj nastávajúci život prežil 
v Leviciach. Písal príležitostné ódy. V roku 
1857 oslávil 50. výročie kňazskej vysviacky a 
od roku 1858 bol najstarším členom rehole. 
Ako výborný výtvarník ešte vo veku 90 rokov 
zhotovil nákres pôdorysu levického kolégia. 
Keď prechádzal z  jedálne do izby, potkol sa 
a spadol zo schodov. Napriek svojmu veku sa 
zotavil a žil ešte jeden rok. Zomrel na násled
ky silného prechladnutia vo veku nedožitých 
91 rokov.3

Mátyás Pápes zhotovil nákres pôdorysu levického kolégia vo veku 90 rokov, 1868  / Foto: PMKL Budapest
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 Patril medzi prvých študentov no
vootvoreného gymnázia v Leviciach. V roku 
1821 vstúpil do rehole piaristov v Kecskeméte. 
Jeho prvé učiteľské miesto bolo v Sighetu Mar
matiei  v dnešnom Rumunsku. Po ukončení 
teologického a fi lozofi ckého štúdia ho v roku 
1828 vysvätili za kňaza. Ako učiteľ pôsobil v 
Nagykanizse, Veszpréme a Tate. V Trenčíne 
sa stal novicmajstrom a venoval sa výchove 
a formácii rehoľného dorastu. Neskôr ho 
menovali za riaditeľa gymnázia a rektora 
domu v Kalocsi, potom vo Váci, v Sighetu Mar
matiei, Nagykananizsi a vo Veszpréme. Všade 
kde pôsobil, bol pre svoju priateľskú povahu, 
srdečnosť a nenáročnosť veľmi obľúbený. Bol 
výborným rečníkom a svojimi kázňami ve
del pritiahnuť  množstvo ľudí. Pre túto svoju 
schopnosť rečnil na mnohých mestských i 
župných podujatiach.  Písal príležitostné ódy 
v maďarskom a latinskom jazyku. Venoval 
sa písaniu historických i teologických diel. 
V roku 1851 uverejnil v gymnaziálnej ročen
ke dejiny gymnázia v Kalocsi.  Bol členom 
Vojenského zemepisného ústavu vo Viedni 
a držiteľom zlatého záslužného kríža s koru
nou a zlatého záslužného kríža. Bol i hudobne 
nadaný, hral na lutne. Jeho plodný život 
náhle prekazil srdcový infarkt, ktorý mu 
spôsoboval nemalé problémy. V ťažkých chví
ľach ho potešovali priatelia, medzi ktorých 
patril i jeho bývalý žiak, neskôr veszprém szky 
biskup Zsigmond Kovács. Ďalším ťažkým 
úderom bola strata zraku, čím stratil kontakt 

ALEXEJ (ELEK) DOBAY (DUBA) 
(05.12.1804 Levice – 01.06.1879 Levice)

JÁN (JÁNOS) SZÁMORD
(12.05.1811 Čifáre – 31.01.1885 Levice)

 Po ukončení stredoškolského štúdia 
ako dvadsaťročný vstúpil do rehole piaristov. 
Duchovnú formáciu absolvoval v trenčian
skom kolégiu. Po roku skúšobného učenia v 
Podolínci ukončil teologické štúdium v Nitre 
a Svätom Jure. V roku 1835 bol vysvätený za 
kňaza. Ako učiteľ pôsobil v Sabinove, Banskej 
Štiavnici, Nitre. V roku 1842 bol zvolený za vice
rektora klužského konviktu. Veľmi skoro sa u 
neho prejavili zdravotné problémy, pre ktoré 
sa načas musel vzdať učenia. Od roku 1846 
pôsobil desať rokov vo Váci, odkiaľ sa dostal 
do Nagykanizse. Tu sa neskôr stal riaditeľom 
gymnázia a základnej školy. O tri roky neskôr 
sa stal riaditeľom gymnázia a kolégia vo Veľ
kom Bečkereku (v dnešnom Srbsku). Dvojitá 
funkcia sa podpísala pod jeho zdravotný stav 
a od roku 1862 sa venoval len riadeniu gymná
zia vo Veszpréme. Pre podlomené zdravie 
mu lekár odporučil vzdať sa akejkoľvek psy
chickej záťaže. Po dvojročnom odpočinku sa 
na krátky čas vrátil za katedru, učil vo Váci a 
v Nitre. Od roku 1875 ho preložili do Levíc, kde 
vyučoval latinský jazyk a históriu. Pre opaku
júce sa nevoľnosti sa napokon v roku 1880 mu
sel úplne vzdať učenia. Staral sa o duchovnú 
správu spolubratov a zveľaďoval kláštornú 
záhradu. Z poverenia ostrihomského prima
sa Jána kardinála Simora sa stal spovední
kom Ústavu milosrdných sestier v Leviciach. 
Vďaka jeho obetavosti a snahe bola v ústave 
zriadená kaplnka sv. Alžbety pre potreby re
hoľných sestier.6 

na doliečenie. Vďaka vidieckemu prostrediu, 
prísnej životospráve a liečivým bylinkám sa 
natoľko zotavil, že bol schopný podľa potreby 
suplovať svojich kolegov. V nádeji na úplné 
zatavenie sa rozhodol absolvovať kúpeľný po
byt v Lipovej na území Sliezska. Päťtýždňová 
drastická procedúra ho natoľko vyčerpala, že 
ďalšiu pomoc bol nútený hľadať v rakúskych 
kúpeľoch Gleichenberg. Tu sa na krátku dobu 
dostal do nemocnice milosrdných sestier. S 
podlomeným zdravím sa do Levíc vrátil 31. au
gusta 1875. Zo svojich chorôb sa mu už nikdy 
viac nepodarilo zotaviť. Svoju krátku a stras
tiplnú životnú púť ukončil 30. septembra 1875 
vo veku 34 rokov.4 

so svetom. Jeho zbožným želaním bolo dožiť 
sa 50. výročia kňazskej vysviacky, čo sa mu na
pokon splnilo a 11. októbra 1878 odslúžil svo
ju poslednú svätú omšu. Vysilený zomrel vo 
veku 75 rokov.5
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VINCENT (VINCZE) EGEDY (ENGLOHNER) 
(20.01.1810 Ostrihom – 23.04.1890 Levice)

ŠTEFAN (ISTVÁN) SOMOGYI st. 
(21.12.1862 Szeged – 06.06.1892 Levice)

Pochádzal z Ostrihomu odkiaľ sa jeho rodina 
presťahovala do Taty. Tu ukončil základné 
i stredoškolské štúdiá. Pre jeho cieľavedo
mosť, nadanie a pokojnú povahu ho učitelia 
odporučili do rehole, kam vstúpil v roku 1829. 
Po absolvovaní noviciátu v Trenčíne sa jeho 
prvým učiteľským miestom stála Carei. Filo
zofi cké štúdium ukončil v Kluži, teologické v 
Nitre a Svätom Jure. Po dlhých rokoch prípra
vy na učiteľské povolanie pôsobil vo Veľkej 
Kaniži, Kecskeméte, Temešvári, Sátoralja
újhely, Carei, Kluži a Sighetu Marmatie. 
V roku 1870 sa pre stupňujúce reumatické 
bolesti odobral na zaslúžený odpočinok. V 
rovnakom roku ho premiestnili do Levíc, 
kde zastával pozíciu spirituála kláštora. Mal 
skromnú, nekomplikovanú povahu. Bol 
šetrný a každý ušetrený peniaz venoval na do
bročinný cieľ. Kláštornú budovu opúšťal len 
zriedka počas kňazských rekolekcií a výpo
moci spovedania. Svoj voľný čas trávil nad 
knihami, od čoho však pre nastupujúce očné 
problémy musel upustiť. V r. 1887 sa mu splnil 
veľký sen, keď za pomoci predstaveného mo
hol odslúžiť svoju jubilejnú zlatú svätú omšu. 
Zomrel na jar v roku 1890 vo veku 80 rokov v 
takej tichosti, ako žil svoj život.7

Narodil sa v roku 1862 v maďarskom Sze
gede. Prvých šesť tried absolvoval v rodnom 
meste.  K piaristom vstúpil v roku 1881. Už 
počas noviciátu sa u neho objavili zdravot
né problémy v podobe očnej choroby, ktoré 
časom ustúpili. Gymnázium dokončil v Kecs
keméte, kde v roku 1884 zmaturoval. Teo
logické štúdium ukončil v Nitre a diplom z 
latinského a gréckeho jazyka získal na uni
verzite v Kluži. Jeho prvým učiteľským mies
tom bolo Temešvár. Počas cesty z Temešváru  
do Kluže v studenom zimnom počasí prechla
dol a ochorel na zápal pľúc. Spočiatku sa zda
lo, že jeho mladý organizmus  sa s chorobou 
dobre popasoval, no v roku 1890 ho natoľko 
premohla, že sa musel liečiť v Korytnických 
kúpeľoch. Po zlepšení zdravotného stavu bol 

preložený do Prievidze a neskôr do Levíc. Jeho 
snaženie pri vyučovaní klasickej fi lológie sa 
náhle ukončilo návratom pľúcnej choroby. Po 
krátkom utrpení zomrel vo veku 30 rokov.8 

MATEJ (MÁTYÁS) VÖRÖS  
(04.12.1855 Vác – 31.07.1902 Levice)

 Pochádzal zo zbožnej rodiny vo Váci. 
Gymnázium absolvoval v rodnom meste, kde 
neskôr vstúpil do rehole piaristov. Teologické 
vzdelanie získal v Nitre a univerzitné vzdela
nie ukončil v Budapešti. Vyučoval grécky ja
zyk, históriu a spev na gymnáziách vo Vesz
préme, v Nagykanizsi, Carei a Váci. V roku 1898 
sa v Szegede stal riaditeľom kolégia i gymná
zia. V roku 1898 ho menovali za riaditeľa 
gymnázia v Leviciach. Pre svoju priateľskú 
povahu a dobrosrdečnosť bol obľúbený medzi 
študentmi i spolubratmi. Zomrel nečakane 
na následky srdcového infarktu vo veku 47 
rokov.9

ANDREJ (ENDRE) GUSZTAFI 
(08.12.1835 Pezinok – 15.04.1912 Levice)

 Do rehole piaristov vstúpil vo Váci. 
Gymnaziálne štúdium dokončil v Szegede. Od 
roku 1858 vyučoval matematiku, kreslenie, 
zemepis, zoológiu a botaniku na reálnej škole 
vo Svätom Jure. Neskôr učil latinský jazyk a 
literatúru v Sabinove, Temesvári, Veszpréme, 
Kluži,  Nitre a od roku 1882 až do dôchodku v 
r. 1888 v Leviciach. Pre svoju uzavretú povahu 
ho pokladali za čudáka. Bol energický, šetrný, 
kritický k sebe i k svojmu okoliu. Žil jed
noduchý a striedmy život. Až do staroby si up
ratoval izbu sám. Letné prázdniny trávil ces
tovaním a spoznávaním zahraničia. Málokto 
vedel, že v tajnosti fi nančne podporoval 
chudobných študentov. Na sklonku svojho 
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JOZEF (JÓZSEF) BERNÁT 
(19.09.1888 Štúrovo – 30.01.1920 Levice)

JOZEF (JÓZSEF) ERDÉLYI
(13.06.1873 Sânnicolau Mare – 10.03.1922 Levice)

 Gymnázium absolvoval u benedik
tínov v Ostrihome a Kecskeméte. Do rehole 
piaristov vstúpil v roku 1905. Štúdium teoló
gie absolvoval na Kalazantiu v Budapešti, v 
roku 1910 zložil večné sľuby a v roku 1912 bol 
vysvätený za kňaza. Pedagogicky pôsobiť 
začal v ružomberskom gymnáziu ako učiteľ 
maďarského a latinského jazyka. Počas tohto 
obdobia získal v roku 1915 aj učiteľský dip
lom. Študentom sa venoval i mimo vyučova
nia v rámci tzv. samovzdelávacieho krúžku. 
Vyznačoval sa skromnou povahou a svoj voľný 
čas trávil nad knihami. Bol riadnym členom 
Liptovskej muzeálnej spoločnosti. V roku 
1919, keď sa Ružomberok dostal pod českoslo
venskú správu, miestni piaristi opustili mes

 Pochádzal z mesta Sânnicolau Mare 
v Torontálskej župe na území dnešného 
Rumunska. Medzi piaristov vstúpil vo Váci 
v roku 1896. Štúdium teológie ukončil na 
Kalazantiu v Budapešti. Učiteľskú dráhu 
začal na gymnáziu v Szegede, kde vyučoval 
históriu. Jeho sľubnú kariéru prerušila 
pľúcna choroba. Preto bol v roku 1904 
preložený do ružomberského kolégia, kde 
sa jeho stav zlepšil. Neskôr učil grécku 
literatúru, latinský a maďarský jazyk v 
Prievidzi a Carei a od roku 1913 pôsobil v 
Leviciach. Pre zhoršený zdravotný stav 
sa v roku 1914 musel úplne vzdať učenia. 
Venoval sa hlavne duchovnej činnosti, 
štúdiu starých dejín i modernej literatúre. 
Bol autorom odborných pedagogických 
a spoločenskovedných článkov. Posledné 
roky života mu spríjemňovali pobyty u 
priateľov na vidieku. Vysoké horúčky v lete 
roku 1921 ho oslabili natoľko, že izbu opúšťal 
len zriedka. Zomrel na jar roku 1922 na 
následky pľúcnej choroby vo veku 43 rokov. 
Zároveň bol posledným piaristom, ktorého 
pochovali v Leviciach.13

FRANTIŠEK (FERENC) SOMHEGYI 
(14.07.1887 Alsógalla – 23.09.1918 Levice)

 Narodil sa v obci Alsógalla v 
Komárňanskej župe. Benediktínske gymná
zium začal navštevovať v Győri. K piaristom 
vstúpil v roku 1905 a gymnaziálne štúdiá 
dokončil v Ružomberku. Univerzitné vzdela
nie získal v Kluži, kde ho v roku 1912 vysvätili 
za kňaza. Na prvom učiteľskom mieste v Ban
skej Štiavnici vyučoval nemecký a latinský 
jazyk. V roku 1915  pôsobil vo Veszpréme a od 
roku 1917 v Leviciach. V septembri 1918 sa na
kazil španielskou chrípkou, ktorej v Leviciach 
padli za obeť stovky ľudí. Po krátkom utrpení 
zomrel na jeseň roku 1918 vo veku 32 rokov.11 

života založil základinu na podporu chudob
ných študentov v rodnom Pezinku. V Leviciach 
strávil dlhých 30 rokov. Zomrel  16.ap ríla 1912 vo 
veku 77 rokov.10

to a dočasne boli premiestnení do Levíc. Po 
návšteve príbuzných prechladol a  ochorel na 
zápal pľúc. Po krátkej chorobe zomrel na za
čiatku roka 1920 vo veku 32 rokov.12
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Osud kabinetných zbierok 
piaristického gymnázia v Leviciach

LADISLAV VINCZE
ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE – POBOČKA LEVICE

Kabinet kuriozít Ferranta Imperata v Neapole, 1599 / Foto: Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

 Racionalistická filozofia osvietencov 
18. storočia vyzdvihla  do popredia záujem 
o prírodné vedy, najmä botaniku, geológiu, 
zoológiu, a exaktné vedy, ktoré sa rozvíja-
li už aj predtým. Záujem vzdelancov, medzi 
ktorými boli i vedecky orientovaní pedagógo-
via gymnázií a lýceí, sa zameriaval tiež na 
zbieranie a zhromažďovanie reliktov prírody. 

Ich zásluhou vznikli viaceré predmuzeálne, 
tzv. gymnaziálne a lýcejné kabinety s geo-
logickými (mineralogickými), botanickými 
a zoologickými zbierkami.1 V istom slova 
zmysle ich možno považovať za predchodcov 
múzeí.
 Pojem múzeum použil v Uhorsku 
prvýkrát v pôvodnom význame v roku 1708 
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profesor a lekár František Pápai Páriz, ktorý 
ním označil študovne, pracovne i školské 
kabinety.2  Vývin prírodopisných kabine-
tov podstatne predstihol zakladaciu vlnu 
lokálnych múzeí. Podnet na zakladanie 
školských kabinetov vychádzal z organi-
začného poriadku pre školský systém v 
Uhorsku, ktorý bol súčasťou Ratio educatio-
nis Márie Terézie. Pokrokový poriadok pred-
pisoval, že počnúc od nižšieho gymnázia treba 
vyučovať tri svety prírody: zoológiu, botaniku 
a mineralógiu. Človek ako koruna všetkého 
stvo renia, sa do učebných plánov prírodopisu 
dostával len veľmi pomaly. Druhé Ratio edu-
cationis z roku 1806 sa k otázke poznávania 
vyjadrilo nasledovne: treba prednášať to, čo 
napomôže k zdravej životospráve.3 Vedomosti 
sa mali podávať  nie anatomicky a chemicky, 
ale skôr historicky.  Tak bola anatómia člove-
ka ponímaná skôr z etnologického hľadiska. 
Ratio educationis definovalo školské kabine-
ty ako zberné miesta pre študijné vzorky a 
demonštračné pomôcky. Ich povinné zriaďo-
vanie na stredných školách bolo však naria-
dené na základe nového školského organi-
začného poriadku Entwurf der Organisation 
der Gymnasien und Realschulen in Österreich, 
z roku 1850.4 Ich vzorom boli mnohokrát 
kabinety kuriozít v šľachtických sídlach. 
Priestor kabinetov ich majitelia pokladali za 
obraz sveta. Tieto miestnosti boli plné rôz-
nych predmetov: náboženských, antických, 
etnografických artefaktov, umeleckých diel, 
naturálií, vedeckých nástrojov a prístrojov, 
hudobných nástrojov, brnení, mincí, kníh 
naozajstných kuriozít – jednoducho bolo v 
nich všetko, čo sa dalo zbierať, zoskupovať a 
hromadiť a zároveň malo nejakú hodnotu. K 
takémuto zoskupovaniu dochádzalo najmä v 
súvislosti s rozvojom poznania, so záujmom 
o nové veci, od poznania nových svetov až po 
nové poznatky a objavy vo vede.
 Školské kabinety slúžili na odborné 
uskladnenie a prípravu demonštračných 
učebných pomôcok, boli vybavené veľkými 
špeciálnymi skriňami a presklenými vitrína-
mi, ktoré neslúžili len na odkladanie materiá-
lu, ale i na jeho vizualizáciu. Pred vznikom 
kabinetov sa pomôcky uskladňovali priamo v 
učebniach alebo v školskej knižnici. Jednotlivé 
pomôcky stredoškolských kabinetov pred-
stavovali predmety empirického poznávania, 
ktoré prebiehalo v jednotlivých učebniach 
školy. Nezastupiteľnú úlohu pri ich zakladaní 

a zveľaďovaní mali zanietení zberuchtiví pro-
fesori, zanietení študenti a verejné inštitúcie. 
Vďaka štedrým darom miest neho spoločen-
stva sa do školských zbierok dostalo mnoho 
vzácnych múzejných artefaktov miestneho 
významu. Do kabinetov sa dostali aj  pred-
mety nad rámec vyučovacích potrieb školy, 
čo vzdelávacím  inštitúciám  mohlo spôsobiť 
priestorové problémy. V mestách, kde nebolo 
múzeum, kabinet mnohokrát nahrádzal jeho 
funkciu.
 Napriek tomu, že gymnázium v 
Leviciach vzniklo v roku 1815, nezachoval sa 
žiaden relevantný údaj o zariadení školy, a 
teda ani o zriadení kabinetov či inventárov 
školských pomôcok. Zárodky kabinetných 
zbierok gymnázia pravdepodobne vznikali 
čoskoro po založení školy. Prvý údaj o školskej 
pomôcke na levickom gymnáziu pochádza 
až z roku 1840, kedy gróf Kazimír Batthyányi 
daroval škole prvý maďarský zemský glóbus 
(Elsőmagyarföldteke).5 Vytvorenie glóbusu 
bolo podmienené novou edukačnou koncep-
ciou s cieľom rozšíriť diapazón vyučovacích 
predmetov o nové oblasti. Jednou z nich bolo 
i vyučovanie geografie a v súlade s týmto 
programom sa začala vytvárať i nová báza 
pomôcok. Glóbus predstavoval v tej dobe jed-
nu z najmodernejších zemepisných učebných 
pomôcok a ešte atraktívnejším  ho robilo to, 
že mal  maďarskú nomenklatúru.6 
 Prvé podrobné údaje o existujúcej 
kabinetnej zbierke nám poskytujú výročné 
správy školy, ktoré každoročne vydávalo ria-
diteľstvo gymnázia. Poskytujú nám cenné 
poznatky o činnosti, smerovaní a o premene 
školy na modernú výchovno-vzdelávaciu 
ustanovizeň Uhorska. Prvé výročné správy 
síce obsahovali len menoslov študentov a ich 
rozdelenie do jednotlivých ročníkov, postu-
pom času k nim pribudol i menoslov peda-
gogického zboru, charakteristika jednot-
livých učebných predmetov, ako i inventár 
zariadenia budovy školy, ktorý dokumentoval 
stav študentskej a učiteľskej knižnice, ale i ak-
tuálny stav učebných pomôcok.
 Z roku 1851, keď gymnázium znovu 
otvorilo svoje brány, pochádza údaj, podľa 
ktorého v novozriadenej študentskej knižni-
ci bola uložená i školská zbierka prírodoved-
ných, fyzikálnych a zemepisných pomôcok. 
V tom čase obsahovala glóbus, mapy, rôzne 
živočíchy, slimáky, zbierku rastlín a drevín. 
Učebné pomôcky boli vytvorené zo štedrých 
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darov dobrodincov, patrónov školy a miest-
nej inteligencie, ako boli kňazi, lekárnici či 
veľkostatkári. 
 K hlavným iniciátorom zbera-
teľských aktivít patrili profesori gymnázia. 
Dôvodov, ktoré ich k tomu viedli, bolo nie-
koľko: osobný záujmu o konkrétnu oblasť 
zberateľstva,  snaha využiť svoje zbierky ako 
názorné učebné pomôcky pri skvalitňovaní 
vyučovacieho procesu. V neposlednom rade 
však môžeme záujem o zberateľstvo dávať 
do súvislosti s národnoobrodeneckými ten-
denciami 19. storočia, keď hľadanie národnej 
identity malo prispieť k formovaniu národ-
ného povedomia. Veľkú zásluhu na vytvorení 
a zveľaďovaní zbierky mal profesor prírodo-
pisu Jozef Horváth.7  Od roku 1853 a v nasledu-
júcich rokoch fond zbie rok začali dopĺňať i 
študenti školy, pochádzajúci z rôznych kútov 
Uhorska, preto i darované predmety mali 
rôznu provenienciu. Mnohí zo študentov sa 
neskôr stali nadšenými bádateľmi a podpo-
rovateľmi vedy a kultúry. Ročne do zbierky 
pribúdali dermoplastické preparáty cicav-
cov, vtákov, obojživelníkov, plazov, vtáčie va-
jcia, rastliny a horniny. V roku 1856 Karol 
Vajmann daroval škole kolekciu hmyzu v 15 
entomologických škatuliach.8  V tomto ob-
dobí sa postupne zvyšoval záujem verejnosti 
o darovanie výnimočných a cenných artefak-
tov, čím si vyslúžila spoločenskú úctu a obdiv 
vedenia školy i mestskej pospolitosti.
 V roku 1856 sa prvýkrát spomína i 
prírodovedný kabinet nazývaný aj fyzikálne 
múzeum alebo kabinet, ktorý sa prirodzeným 
procesom vyčlenil z prírodovednej zbierky. 
V kabinete sústreďovali hlavne fyzikálne 
pomôcky, prístroje, skúšobné zariadenia či 
modely veľkých strojov na skúšanie v ma-
lom. Pozoruhodné boli demonštračné súpra-
vy na frontálne pokusy z oblasti elektriny, 
magnetizmu a optiky, používané v učebnom 

procese. Škola kládla veľký dôraz na pravidel-
né dopĺňanie a modernizovanie vybavenia 
prírodovedného kabinetu, obsahoval všetko, 
čo vtedajšia veda mohla pre prírodovedné, 
fyzikálne, technické, zemepisné a chemické 
vzdelávanie poskytnúť. Už krátko po vzniku 
sa v kabinete nachádzalo mnoho zaujímavých 
pomôcok, z ktorých bola jednoznačne naj-
pôsobivejšia laterna magica, jednoduché za-
riadenie na premietanie obrázkov.
 Prírodovedná zbierka sa rozrasta-
la rýchlym tempom a stala sa miestom, kde 
mohli študenti a vzácni hostia gymnázia ob-
divovať rarity a divy prírody, boli to hlavne 
prehistorické skameneliny, ale i rôzne mal-
formované dermoplastické preparáty cicav-
cov. V roku 1858 do zbierky pribudol preparát 
osemnohého jahňaťa.9  Veľmi obľúbenými 
darmi boli i ľahko dostupné suveníry zo za-
hraničia, najmä lastúry morských mäkkýšov 
a horniny. Zaujímavá bola kolekcia predme-
tov vyrobených zo soli z poľskej Wieliczky.
 V školskom roku 1858/59 sa po 
prvýkrát spomína i numizmatická zbierka, 
ktorá bola klasickým odvetvím zberateľstva, 
obsahovala mince z rôznych kovov, rôznej 
akosti, hmotnosti,  tematiky, ako i pôvodu. 
Zbierka sa nerozrastala takým tempom ako 
ostatné, pretože mince, hlavne z drahých 

Jednou z najpôsobivejších školských pomôcok bola laterna magica, 
jednoduché zariadenie na premietanie obrázkov

V numizmatickej zbierke gymnázia sa nachádzali aj rímske mince
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kovov, predstavovali imanie s istou hod-
notou, ktorého sa majitelia len ťažko vzdáva-
li. Napriek tomu vďaka bývalému študentovi 
gymnázia plukovníkovi Ľudovítovi Gaálovi 
do zbierky pribudlo väčšie množstvo zlatých, 
strieborných a medených mincí, ktoré získal 
v Boloni.10
 Aj v nasledujúcich rokoch zazna-
menalo gymnázium väčší prírastok do 
prírodovednej a numizmatickej zbierky.11  V 
poslednej tretine 19. storočia nastala kríza v 
nákupe pomôcok aj kabinetných zbierok. Jed-
nou z príčin bola i zmena vzdelávacích štan-
dardov po rakúsko – uhorskom vyrovnaní, 
ktorá priniesla i nové nároky na vybavenie 
škôl. Podľa nariadenia krajinského sudcu a 
predsedu hornej snemovne grófa Juraja Maj-
látha ml. sa  mali školy venovať viac výučbe 
maďarských dejín a zemepisu.12 
 Na jeseň roku 1868 sa riaditeľ ško-
ly Karol Békefy listom obrátil na ministra 
školstva a kultúry, aby získal prostriedky na 
doplnenie zariadenia fyzikálneho kabinetu, 
ktoré bolo v žalostnom stave. Ministerstvo 
odkázalo, že v tejto veci sa má obrátiť na mes-
to Levice ako zriaďovateľa školy. Zároveň ale 
povolilo použiť školné na nákup pomôcok do 
spomínaného fyzikálneho kabinetu.13  V tom 
období sa nerobil rozdiel v chápaní zbierky, 
kabinetu a múzea, preto ho nazývali rôzne. 
V tomto prípade však šlo pravdepodobne o 
prírodovedný kabinet so značnou prevahou 
fyzikálnych pomôcok. Nedostatky v stave 
pomôcok neboli odstránené ani v roku 1871, 
keď bolo gymnázium nútené požičiavať si ich 
z novootvoreného Učiteľského ústavu v Levi-
ciach.14  Tento stav trval až do roku 1875, kedy 
z príspevku levickej sporiteľne nakúpila ško-
la množstvo fyzikálnych pomôcok.15  V tom-
to období k prírodovednej zbierke pribudla i 
zbierka starožitností, ktorá sa stala súčasťou 
numizmatickej zbierky.16 
 Gymnázium od svojho vzniku zápa-
silo s absenciou priestorov, preto zbierka ne-
bola umiestnená v osobitnej miestnosti, ale 
v skriniach jednotlivých učební. V roku 1876 
dala škola pre bezpečné uloženie fyzikálnych 
pomôcok zhotoviť tri nové skrine, na ulože-
nie chemikálií jednu vertikálnu presklenú 
skriňu a desať skríň pre prírodopisné zbier-
ky.17 Takéto umiestnenie zbierok bolo len 
dočasné, pretože vtedajší riaditeľ školského 
obvodu Karol Wiedermann v roku 1877 upo-
zornil na potrebu zriadenia fyzikálnej a 
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chemickej učebne. Ešte toho roku bola z 
prízemnej chodby školy vyčlenená miestnosť 
na uloženie prírodovedných pomôcok, ktoré 
vytvorili základ neskoršieho fyzikálneho 
múzea.18
 Významnou udalosťou v histórii ško-
ly bola jej premena na vyššie gymnázium v 
roku 1887, tomu predchádzalo umiestnenie 
školy do novej dvojpodlažnej budovy v sused-
stve piaristického kolégia. Rozšírením priesto-
rov sa nezväčšili len existujúce školské zbier-
ky a kabinety, ale sa umožnil i vznik nových 
oddelení. V roku 1895 mala škola už 6 kabine-
tov, medzi nimi aj kabinet klasickej filológie. 
Okrem prírodovedného a prírodopis ného 
kabinetu zriadili kabinet chemický, výtvar-
ný a geografický. Kabinety mali spolu 11 386 
zbierkových predmetov. V numizmatickej 
zbierke a v zbierke starožitností uchovávali 
2 462 predmetov. Základy kabinetu klasickej 
filológie položilo gymnázium v roku 1893 s 
finančnou podporou Levickej sporiteľne. Po-
slaním kabinetu bolo uchovávať a skúmať 
antickú kultúru a jej dedičstvo. V roku 1895 
mal skromnú zbierku s 34 predmetmi.19  V 
nasledujúcich rokoch sa z inšpekčných dotaz-
níkov dozvedáme, že zemepisné zbierky boli 
nedostatočné a chýbali hlavne trojrozmerné a 
plošné pomôcky, ako obrazy a sadrové mode-
ly. Inšpekcia v roku 1897 gymnáziu vytkla, že 
prírodopisné a fyzikálne zbierky sú uložené 
v malých, nevyhovujúcich priestoroch. Tento 
skutkový stav pretrvával ešte aj na začiatku 
20. storočia. Jediným riešením bola prístavba 
alebo nadstavba budovy, ktorá sa však nikdy 
nezrealizovala. V roku 1902 inšpektor škole 
odporučil, aby do akvizičnej činnosti zapoji-
la i rodičov študentov a priateľov školy, takto 
mohla škola nadobudnúť aj vzácnejšie zbier-
kové predmety.20 
 Priaznivé trendy rozvoja školských 
zbierok na dlhú dobu prerušila prvá svetová 
vojna, počas ktorej sa zbierky nenakupova-
li a neviedla sa ani ich podrobná evidencia. 
Revolučné udalosti, vznik Slovenskej repub-
liky rád a následná konsolidácia politických 
pomerov na Slovensku spôsobili, že vyučo-
vanie na gymnáziu v školskom roku 1919/1920 
sa mohlo začať až 24. októbra 1919, keď bola 
škola už v správe Československého štátu.21 
 Po prevzatí poškodenej budovy bol 
kompletne zinventarizovaný hnuteľný i neh-
nuteľný majetok školy. O skutkovom stave 
zbierok sa vyhotovili podrobné inventárne 

zoznamy, podľa ktorých v tom čase dejepisná 
a zemepisná zbierka obsahovala 150 predme-
tov, prírodopisná zbierka 586, fyzikálna zbier-
ka 408, filologické múzeum 110 a pedagogická 
knižnica mala 4 266 položiek.22 
 Zásluhu na odbornom spracovaní 
zbierok mal profesor Eugen Kriek, ktorý 
po nútenom odchode z učiteľského ústavu 
pokračoval vo svojom pedagogickom pôsobení  
v Československom reálnom gymnáziu. V 
maďarských triedach gymnázia s 243 študent-
mi šíril svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti 
prírodopisu a preparovania, bol poverený i 
správou prírodopisnej zbierky. Pred Euge-
nom Kriekom stála neľahká úloha usporiadať 
vojnou poškodené zbierky, ktoré boli sústre-
dené spolu so zemepisnými a kresliarskymi 
pomôckami v jednej miestnosti.  Po úspešnej 
selekcii bol prírodopisný materiál uložený v 
malej nevyhovujúcej miestnosti, v podobných 
priestoroch boli uložené i fyzikálne zbierky a 
chýbala i osobitná miestnosť pre pedagogickú 
knižnicu. Zbierky filologického kabinetu boli 
umiestnené na chodbe školy. Celá budova sa 
javila ako nevhodná  pre školské potreby.  V 

Eugen Kriek - povojnový správca prírodopisnej zbierky.
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roku 1922 bola prírodopisná zbierka gymná-
zia ochudobnená o 38 kusov vzoriek drahých 
kameňov, ktoré odcudzil neznámy páchateľ. 
Podľa Eugena Krieka boli medzi nimi i sku-
točné drahokamy i skrinka so štyrmi imitá-
ciami diamantov.
 V dvadsiatych rokoch 20. storočia 
dozrievala myšlienka zriadenia mestského 
múzea v Leviciach. Vďaka Kriekovej inter-

Časť kabinetných zbierok gymnázia sa dostala do mestského múzea, 1937

vencii sa v roku 1926 vedenie gymnázia 
rozhodlo darovať väčšiu časť kabinetných 
zbierok (zemepisné, dejepisné a filologické) 
mestskému úradu pre zriadenie budúceho 
múzea, ktoré reálne vzniklo v roku 1932. Tým-
to počinom sa zavŕšil proces vývinu z malej 
kabinetnej zbierky k verejne sprístupnenému 
múzeu.
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25. ŠAN-PLV, fond GL, 1921 – 1923, šk. 75, adm. spisy, List riaditeľa školy Školskému referátu v 

Bratislave z 13.1.1922., č. sp. 424.
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Z kláštora do „chrámu vied“
PETER BUDAY

KATEDRA DEJÍN UMENIA FF UK, BRATISLAVA

 Levické gymnázium sa v závere leta 
roku 1886 presťahovalo do svojho nového síd
la postaveného v tesnom susedstve hradného 
areálu. Rozľahlý objekt slúžiaci dnes obchod
nej akadémii je neodmysliteľnou súčasťou 
výrazne okliešteného pamiatkového fondu 
mesta. Stavba realizovaná Gustávom Sisá
kom na základe plánov Karola Benkóa vyniká 
veľkoryso poňatými priestormi a kvalitou 
prevedenia, čoho svedectvom je veľký počet 
zachovaných, stále funkčných remeselných 
detailov z čias vzniku tohto „chrámu vied.“ 
Prihliadnuc na dobovú situáciu a miestne 
pomery, vznešené označenie pochádzajúce od 
„otcov“ školy nepôsobí ani zďaleka nadnesene. 
Novostavba spĺňala tie najaktuálnejšie po
žia davky pre tento typ vzdelávacích ús
tavov a svojim reprezentatívnym vzhľadom 
podčiarkovala vážnosť inštitúcie, ktorej pos
kytla domov. 

 Zásadné momenty výstavby školy su
marizoval György Tóth v jubilejnom zborníku 
gymnázia z roku 1896.1  Predmetnej architek
túre a pozadiu jej vzniku sa od tých čias dosta
lo minimálnej pozornosti,2  i keď podmienky 
pre bádanie sú nanajvýš priaznivé. Nazna
čený stav je charakteristický (nielen) pre 
prostredie Levíc. Kultúrne dedičstvo mesta 
a regiónu stálo dlhodobo na okraji záujmu a 
až v poslednom období možno hovoriť o klad
nom posune.3 
 Spomínanú ideálnu bázu pre 
poznanie dejín stavby tvoria bádateľmi do
posiaľ nezhodnotené písomnosti z archívu 
školy, predovšetkým materiál vzťahujúci sa k 
rokom 1885  1887.4 
 Realizačná fáza budovy gymnázia 
bola pomerne krátka, trvala necelý rok od 
položenia základného kameňa po predbežné 
odovzdanie. Nie tak spor ohľadom staviteľov

Hlavná fasáda budovy gymnázia 
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ho honoráru, ťahajúci sa do záveru 80.rokov 
19.storočia. Nevyriešeným problémom ostal 
i zámer rozšírenia školy. Kon krétne kroky v 
tomto smere ilustruje čiastočne zachovaná 
kresbová dokumentácia (1902 – 1909)5  a ko
rešpondencia medzi príslušnými orgánmi. 
Dostupné pramene ponúkajú nezvyčajne de
tailný pohľad do zákulisia osudov gymnázia. 
Vzhľadom na kvantitu a rôznorodý charakter 
zdrojov, ako i obmedzený čas na ich štúdium, 
rozhodli sme sa zamerať len na dokumenty 
priamo vypovedajúce o postupe prác. Radíme 
sem zmluvy, správy prezentované župnej 
komisii, objednávky a účty. Samostatnú kapi
tolu predstavuje konflikt medzi výkonným 
stavebným výborom a K. Benkóom na jednej, 
resp. G. Sisákom na strane druhej. V texte sme, 
samozrejme, naznačili aj tieto reálie, no nate
raz sme sa im nemohli obšírnejšie venovať. 
Naším prvoradým zámerom je poukázať 
na priebeh a okolnosti realizácie budovy 
v rokoch 1885 – 1886. Prirodzene, nemožno 
pritom opomenúť ani niektoré udalosti pred
chádzajúce definitívnemu rozhodnutiu o si
tuovaní a uskutočnení stavby. 
 Gymnázium fungovalo od roku 1815 
v priestoroch blízkeho kolégia piaristov, v 
ktorom po nútenom odchode františkánov do 
Szécsényu (1786) vznikli byty pre oficiálov pan
stva. Stav niekdajšieho konventu dôsledkom 
zanedbanej údržby upadal, a tak sa v roku 1806 
stal spolu s kláštorným kostolom predmetom 
dražby. Záujem o ne prejavil aj miestny zbor 
evanjelickej cirkvi a. v., no v rovnakom ob
dobí sa rozšírili správy o presídlení piaristov 
z maďarského Kőszegu.6  Súbežne s myšlien
kou otvorenia gymnázia sa objavili i prvé úva
hy o jeho umiestnení, pričom bývalý kláštor 
sa javil ako opodstatnená voľba. V auguste 
1807 ho obhliadol Ladislav Mészáros, rektor 
kolégia piaristov v Nitre. Mesto na základe 
jeho návrhov vykonalo isté úpravy, o ktorých 
informovalo ministra rádu. Ignác Egerváry s 
potešením vzal na vedomie snahy Levičanov 
a prezieravo im odporúčal, aby využili mo
mentálne zanietenie k fundovaniu školského 
ústavu.7 Levice v septembri 1808 požiadali 
Tekovskú stolicu o odovzdanie kláštora do 
správy gymnázia, no namiesto kladnej odpo
vede prišla správa o jeho uvoľnení pre potreby 
armády. Napriek vysokým čiastkam investo
vaným do adaptácie nemohol spĺňať funk
ciu špitálu. Vojsko si ho ale naďalej podržalo 
pre bývanie dôstojníkov a skladovanie. Za

čiatkom druhej dekády 19.storočia sa levická 
verejnosť a piaristi začali znovu dožadovať 
uskutočnenia svojich zámerov, čo sa napokon 
v novembri 1815 podarilo.8  Od začiatku bolo 
zrejmé, že kláštor je len provizóriom, hos
podárska a politická situácia nasledujúcich 
dekád však odďaľovali riešenie zohľadňujúce 
rastúci počet študentov a meniace sa nároky 
na priestory a vybavenie škôl. 
 Začiatkom osemdesiatych rokov 
19.storočia konečne bol k dispozícii ma
teriálny základ potrebný pre stavbu vlastnej 
budovy gymnázia.9  V spojitosti s tým vznikol 
aj prvý, pre vysoké náklady zamietnutý návrh 
od málo známeho budapeštianskeho staviteľa 
Losertha.10  Druhý, finančne menej náročný 
plán vypracoval Karol Benkó, etablovaný 
staviteľ a pedagóg štátnej stavebnopriemy
selnej školy v Budapešti.11 Z Benkóovho kri
tického listu z augusta 188512  sa dozvedáme, 
že stavebná komisia požadovala od majstra 
dva návrhy. Prvý situoval školu na pozemok 
piaristov. Potom, čo Schoellerovci darovali 
mestu parcelu vedľa severnej bašty hradného 
opevnenia, zrodil sa druhý a pre dnešný ob
jekt východiskový plán, v detailoch neskôr 
modifikovaný v zmysle pripomienok minis
terstva školstva, stavebnej komisie i staviteľa. 
Nové podmienky po získaní pozemku v 
susedstve hradu, oproti kláštornej záhrade 
a novopostavenej synagóge13   dokumentu
je situačný náčrt, do ktorého bol zakreslený 
schematický pôdorys školy, zodpovedajúci 
zhruba dnešnému: obdĺžnik so severojužnou 
orientáciou, s centrálnym rizalitom uličnej 
(hlavnej) fasády.14 Lokalizovanie mohut
nej budovy na plošne obmedzenej a tvarom 
nepravidelnej parcele ohraničenej navyše 
kamennou hradbou predznamenávalo prob
lémy pre ďalší rast školy. Kompetentní prav
depodobne rátali s tým, že v budúcnosti sa 

Hlavná fasáda piaristického kolégia a s gymnáziom 
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podarí k školskému dvoru pripojiť susedný, 
severne ležiaci park značený na spomínanej 
schéme ako sétatér (korzo). Táto úvaha sa nik
dy nestala skutočnosťou. Benkó v priebehu 
druhej polovice 80. rokov projektoval v rých
lom slede za sebou sídla gymnázií v Leviciach, 
Szentesi (1886, realizované v r. 1887 – 1888), 
Jászberényi (1888 – 1889) a v Szombathelyi 
(1889). Podobnosť medzi týmito stavbami je 
vzhľadom na uvedenú chronológiu pocho
piteľná.
 Benkóov návrh levickej školy pred
stavuje jednoposchodovú, čiastočne pod
pivničenú stavbu dvojtraktovej dispozície. 
Učebne nachádzajúce sa v uličnom trakte sú 
prístupné z chodieb orientovaných do dvo
ra. Spojenie medzi prízemím a poschodím 
tvorí impozantné kamenné schodisko, kým 
bočné situované v severnom závere pôdo
rysu vedie až do podkrovia. Výkres (priečny 
rez) z mája 1885 ukazuje, že Benkó zamýšľal 
zaklenúť chodby na obidvoch nadzemných 
podla žiach, segmentové valené klenby mali 
dostať i triedy na prízemí. Návrh fasády poňal 

Situačná schéma s vyznačením miesta budovy gymnázia, 1885 

Prierez pravým krídlom budovy gymnázia od K. Benkóa, 1885

prísne symetricky, v duchu neoklasicizmu, 
teda štýlovej polohy, ku ktorej sa vracal nielen 
pri realizáciách škôl, ale aj administratívnych 
budov (župný dom v Szolnoku, 1877 – 1878) či 
kostolov (kalvínsky kostol v Tassi, 1886 – 1888). 
Steny členené pravidelným sledom okien 
mala celoplošne pokrývať omietková bosáž. 
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Emblém fi rmy Gustáva Sisáka

Stavbu smerom do plánovanej „Gymnaziálnej 
ulice“ akcentoval široký sedemosový centrál
ny rizalit, do dvora vystupovala z hlavného 
krídla výrazná hmota schodiskového rizalitu. 
Benkó venoval vizuálne ťažko prístupnej dvo
rovej fasáde rovnakú pozornosť ako uličnej a 
vytrvalo presadzoval jej uskutočnenie podľa 
svojich predstáv. 
 V máji roku 1885 župný výbor pre 
výstavbu levického gymnázia poveril Júli
usa Leidenfrosta, Ladislava Laknera a Ale
xa ndra Konkolyho – členov užšej výkonnej 
komisie – dohľadom nad priebehom staveb
ných prác.15  Začiatkom toho mesiaca sa so 
svojou ponukou prihlásil stavebný majster 
Gustáv Sisák z Kalnej nad Hronom. Dielo za 
necelých 30 tisíc forintov sľúbil odovzdať do 
siedmich mesiacov. Nezabudol pritom podot
knúť, že komunikácia s ním ako miestnym 
bude oveľa ľahšia16 než s konkurenciou, 
staviteľmi Mannósim z Balassagyarmatu a 
Gecsányim z Banskej Štiavnice. Avizovaná 
ponuka od staviteľa zo Serede neprišla.17  
Stavebná komisia jednohlasne rozhodla v 
prospech Sisákovho návrhu. Paradoxom je, 
že podnikateľ určoval ceny bez toho, aby videl 
stavebné výkresy – tento fakt musel pred žu
pou priznať i J. Leidenfrost, pričom argumen
toval krátkosťou času.18  Komisia sa napriek 
nízkej cene snažila postupovať čo najhos
podárnejšie, úspory predpokladala najmä pri 
jednoduchšom poňatí dvorovej fasády či na
hradení kamenných schodov drevenými. Prvá 
zmluva s G. Sisákom na murárske a tesárske 
práce bola uzavretá 25. mája 1885.19  Postupne 
pribudli dve ďalšie, ktorými mu boli najprv 
podmienečne, neskôr defi nitívne zadané 
aj práce stolárske, zámočnícke, sklenárske, 
kamenárske, maliarske a „sochárske.“ Sisák 
sa zaviazal postupovať striktne podľa Ben
kóových plánov, technického popisu a osobit
ných požiadaviek, týkajúcich sa najmä druhu 
a kvality materiálov.20
 Základný kameň gymnázia položi
li 8. júna 1885 bez slávnosti sprevádzajúcej 
spravidla takúto udalosť. Krátko pred týmto 
aktom podžupan Rudnyánszky upozornil 
stavebnú komisiu na jej povinnosť predložiť 
plány a rozpočet stavby ministerstvu školstva 
na pripomienkovanie.21  Technická komisia 
ministerstva na čele s architektom Antonom 
Wéberom22  posúdila zaslané výkresy až v 
júli. Benkóom navrhnuté klenby v triedach 
na prízemí označila za neprípustné z hľadiska 

statiky, mali byť preto nahradené stropom zo 
železných traverz. Namietala tiež voči klen
bám v chodbe na poschodí, namiesto ktorých 
žiadala trámové stropy. Hrúbka priečok v nad
zemných podlažiach mala byť oproti navrho
vaným 16 cm dvojnásobná, čím bolo možné 
dosiahnuť i lepšiu zvukovú izoláciu. Komi
sia napokon odporúčala vyhĺbenie žumpy 
namiesto sudov na odpad.23  Ministerstvom 
požadované zmeny ako aj nutnosť vytvore
nia hlbších základov spojená s vyššou spo
trebou materiálu sa ako prvé podpísali pod 
zvýšením výdavkov. K. Benkó medzi 16. – 18. 
júlom vykonal kontrolu rýchlo postupujúcej 
stavby, pričom zistil niekoľko neohlásených 
zmien. Jeho výhrady sa týkali predovšetkým 
spôsobu murovania. Staviteľ so zreteľom na 
miestne okolnosti navrhol obvodové múry 
z tehál a kameňa, ktorý bol lacnejší a v Levi
ciach ľahko dostupný. Sisák prekročil Ben
kóom stanovenú výšku kamenných vrstiev, 
materiál u kladal na hranu, niekedy aj bez 
použitia malty. Vrstvy tehál nemali rovnaké 
výšky, čo mohlo zapríčiniť nerovnomerné 
sadanie múrov. V chodbe suterénu, kde Benkó 
zakreslil krížové klenby, Sisák pripravil nábe
hy pre klenbu valenú, čo však bolo možné 
akceptovať.24  V rámci Benkóovej návštevy 
sa uskutočnila aj schôdza stavebnej komi
sie, kde G. Sisák predniesol svoje námietky. 
Prítomných upozornil okrem iného aj na to, 
že v prípade dvorovej fasády len rešpektoval 
skoršiu požiadavku na jednoduché riešenie, 
čomu zodpovedala aj ním navrhovaná cena. 
Komisia na Benkóov popud trvala na reali
zácii pôvodného plánu, ale bez úpravy pod
nikateľovho honorára. Kameň používaný na 
stavbe bol drahší ako pôvodne zamýšľaný. Vý
bor za cenu stavby lešenia požadoval aj zabez
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pečenie materiálu naň. Sisák po zápornom 
stanovisku odmietol podpísať zápisnicu zo 
16. – 17. júla 1885 a svoje pripomienky opätovne 
predložil v písomnej forme.25 Benkó síce pri
pustil ich opodstatnenosť, no Leidenfrost, 
Lakner a Konkoly nemienili ustúpiť. Napätie 
koreniace v ich snahe šetriť za každých 
okolností charakterizovalo celé podujatie a 
doznievalo ešte dlho po dokončení školy. Prvá 
stavebná sezóna napriek týmto nedorozu
meniam prebiehala hladko. Tehly dodávali 
tehelne levického panstva, resp. tehelňa v 
Krškanoch, kameň pochádzal z Ludaníc, ce
ment z Nyergesújfalu.26  Hydraulické váp
no a portlandský cement dodala spoločnosť 
baróna Adolfa Pittela z Viedne. Za tesárske 
konštrukcie zodpovedal G. Sisák. Koncom júla 
1885 bola s Jozefom Homanovszkym, výrob
com škridiel zo Zlatých Moraviec, podpísaná 
zmluva na strešnú krytinu.27  Firma dodala 
vlnité škridle aj na strešné plášte kostola a ob
jektov benediktínskeho kláštora v Hronskom 
Beňadiku, zničené rozsiahlym požiarom 21. 
júla 1881. Koloman Szarkay, prefekt panstva 

Faktúra za dodanie pozinkovaných plechov

Ostrihomskej sídelnej kapituly v Beňadiku, 
upozornil komisiu na vážne nedostatky Ho
manovszkého práce, následkom čoho musela 
byť krytina na kostole nahradená novou.28  
Obdobné ťažkosti sa neskôr objavili aj v Levi
ciach. 5.septembra 1885 Sisák oznamuje, že 
murári dosiahli korunnú rímsu budúcej 
školskej budovy a pri tejto príležitosti žiadal 
pre nich a pre paliera tradičný oldomáš.29  
V ten istý deň – viac než mesiac po posúdení 
plánov – podžupan oznámil mestskej rade 
požiadavky ministerstva školstva. Sisák sa 
medzitým vrátil k otázke poňatia dvorovej 
fasády. Nesúhlasil s jej „umelecky náročným“ 
prevedením a navrhovaným monumentál
nym vstupom, pretože boli podľa neho nie
len nákladné, ale i zbytočné. Benkó oponoval 
prirovnaním Sisákovej námietky k gentle
manovi, „ktorý je spredu pekne oblečený, ale 
vzadu nahý.“ Akékoľvek riešenie zohľadňu
júce význam ústavu nemohlo byť podľa neho 
lacnejšie. Podnikateľa z Kalnej napokon po
karhal za nepochopenie ním stanovených 
podmienok.30 V porovnaní s obsahom 
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Baluster, návrh staviteľa Jána Bibela, 1886

Benkóov nákres školských lavíc, 1887

Ben kóo vých neskorších riadkov na adre
su Sisákovho pôsobenia šlo ešte o pomerne 
zdržanlivý postoj. Ten zakrátko vystriedali 
tvrdé slová a rezignovanie na ďalšiu komu
nikáciu s majstrom.
 Do konca októbra 1885 stáli obvodové 
múry, krov a provizórne zakrytá strecha. Stá
la väčšina priečok, pracovalo sa na klenbách 
klenutých do železných traverz a chystalo sa 
osadenie odkvapových rúr. Leidenfrost a jeho 
kolegovia si ako svoj úspech pripísali zriade
nie bytu pre školníka v suteréne. Mierne 
počasie v prvej polovici zimy dovoľovalo ro
biť na stolárskych a zámočníckych prvkoch, 
po prudkom ochladení však nastala nie
koľkomesačná prestávka trvajúca do apríla 
1886.31 
 Komisia sa počas prvých mesia
cov nového roka zaoberala objednávkou 
hlavného schodiska, obnovou kanalizácie na 
školskom dvore a zariadením interiéru. Scho
diskové stupne z bieleho mramoru ťaženého 
v lome Ruskica (Rusca Montanâ, Rumunsko) 
vyhotovil staviteľ Ján Bibel z Oravice (Oraviţa, 
Rumunsko).32  
 Výbor od neho žiadal aj dvadsať 
kusov terakotových balustrov na zábradlie 
evokujúcich svojou povrchovou úpravou 
(glazovaním) mramor. Napokon sa ale priklo
nil ku kamenným článkom s jednoduchšou 
formou bez navrhovaného reliéfneho zdobe
nia.33 J. Leidenfrost sa vo februári 1886 obrátil 
na mesto so žiadosťou, aby dalo prehĺbiť, vy
murovať a zaklenúť otvorenú kanalizáciu za 
školou. Magistrát súhlasil so zámerom, no 
vzhľadom na nedostatok prostriedkov nemo
hol konať.  34 S blížiacou sa jarou a začiat
kom druhej stavebnej sezóny sa opätovne 

rozhorel spor medzi Sisákom a zadávateľom 
prác. Pre Sisáka bol tento podnik údajne na
toľko stratový, že nedokázal vykryť ani režij
né a kancelárske výdavky. Sám sa pokladal 
za „obeť zmluvy“. Benkó prestal odpovedať 
na jeho otázky, komisia neprevzala hotové 
stolárske výrobky, stavebný materiál ne
dodávala načas, nevyplácala plné sumy alebo 
rovno anulovala rozpočtové položky.35  Užšie 
vedenie stavby pravdepodobne ignorovalo 
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tieto ponosy a Sisáka vyzvalo, aby čo najskôr 
prehodnotil svoj prístup, stavenisko totiž 
ešte začiatkom apríla zívalo prázdnotou.36  
Riaditeľ bratislavského (prešporského) škol
ského obvodu Wiedermann medzičasom 
zaslal vedeniu levického gymnázia predlohy 
školského mobiliára, ktoré mali slúžiť ako 
vzor pre ich výrobu, prípadne ako podklad pre 
nové návrhy.37  Škola, mesto a stavebný výbor 
zvolili kompromis zohľadňujúci momentál
nu finančnú situáciu: nevyhnutné zariade
nie malo pozostávať zo starších, opravených 
kusov a nových, pripravených podľa návrhov 
K. Benkóa.38
 Práce na stavbe sa rozbehli v polovi
ci apríla 1886. Sústredili sa predovšetkým na 
fasády, technické vybavenie budovy a osade
nie stolárskych prvkov. Doba kládla zvláštny 
dôraz na požiadavky hygieny. J. Leidenfrost si 
preto v Budapešti prezrel najnovšie školské 
objekty, všímajúc si najmä ich hygienické 
zázemie. Na základe videného sa komisia 
rozhodla inštalovať v novostavbe tzv. anglické, 
čiže splachovacie záchody.39  Voda do nich, do 
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budúceho laboratória či školníkovho bytu 
bola privádzaná z nádrže, dodnes zacho vanej 
v podkroví. Vodovodné potrubia od spoločnos
ti Zsolnay zabezpečila firma Knuth z Budapeš
ti. Triedy, zborovňu, riaditeľovu kanceláriu a 
školníkov byt mali vykurovať Meidengerove 
kachle na koks dodané budapeštianskou fir
mou Heim. Okrem tepla bolo prostredníctvom 
prieduchov zaistené i vetranie.
 Zmluvne stanovený termín odovzda
nia školy (1. jún) sa kvôli dokončovacím prá
cam musel meniť. Brzdou podujatia boli okrem 
chýbajúcich financií a Sisákových protestov 
aj prudké dažde v júni 1886.40  Hlavná príči
na meškania však tkvela v nedostatku pra
covných síl. Počet robotníkov sa mal razantne 
zvýšiť, aby do hraničného dátumu (31. 7.) mohla 
byť hotová aj úprava fasád a terazzová podla
ha. Prijaté opatrenia priniesli želaný výsle
dok: gymnázium bolo v auguste dokončené a 
nasledujúci mesiac aj formálne odovzdané. Z 
dlhého zoznamu chýb a nedostatkov zistených 
počas predbežnej kolaudácie však jasne vy
plýva, že práce v interiéri sa realizovali pod 
tlakom času a sankcií.41  Činnosť stavebnej 
komisie sa odovzdaním objektu neskončila, G. 
Sisák jej opakovane predkladal svoje nároky 
na peňažnú kompenzáciu, 5. februára 1887 ju 
dokonca prostredníctvom notára Belčáka vyz
val, aby do 24 hodín uhradila svoje dlhy voči 
nemu.42  Hrozba súdneho procesu primäla 
kompetentných k pokusu o zmier, ktorý však 
bol pre majstra z Kalnej slabou útechou: „Bez 
preháňania môžem tvrdiť, že levické gymná
zium som staval zadarmo ... za moju snahu 
by som si aj ja bol zaslúžil zmienku v Bar
si“.44  Ešte v jarných a letných mesiacoch roku 
1887 sa pracovalo na nátere fasád a „Taliani“ 
dokončovali mozaikové podlahy v interiéri.  
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Konflikt medzi Sisákom a objednávateľom 
rezonoval aj v roku 1889. „Je poučné sledovať, 
aká je ctená komisia voči mne požadovačná, 
ale z úrokov daru 10 tisíc forintov nie je schop
ná dať ani len na lyžicu malty na opravu sok
la.“45 
 Po roku 1900 sa začali čoraz zjavnejšie 
prejavovať priestorové a technické nedostatky 
stavby.46  Miestnosti na prízemí zaberalo šesť 
tried a byt školského sluhu. Na poschodí sa 
nachádzali dve triedy, učiteľská a študentská 
knižnica, laboratórium, kabinety (vtedajším 
označením „múzeá“) a riaditeľova kancelária. 
Kuchyňa dostala miesto v pivnici.47  Škola ne
mala vlastnú telocvičňu. Po zavedení povin
ných „športových poobedí“ muselo riaditeľstvo 
gymnázia rok čo rok žiadať velenie miestneho 
práporu o povolenie užívať jeho cvičisko.48  
Vojenský areál ležal pomerne ďaleko, cesta k 
nemu bola dlhá a únavná. V apríli 1902 ria
diteľ bratislavského školského obvodu Imrich 
Pirchala a starosta požiadali architekta Ale
xandra Baumgartena, aby vycestoval do Levíc 
na obhliadku školského pozemku za účelom 
prípravy plánov pre rozšírenie školy a stavbu 
telocvične.49 Baumgarten v spolupráci so Žig
mundom Herczeghom50  vypracovali návrh 
a rozpočet počítajúci s dostavbou budovy 
o dvojpodlažné južné krídlo s telocvičňou 
v prízemí.51  Uskutočnenie tohto plánu si 
ale žiadalo zbúrať priľahlú časť hradieb, 
zamera nie a odkúpenie získanej plochy, čo 
napriek Baumgartenovým ubezpečeniam o 
návratnosti investície výrazne presahovalo 
finančné možnosti zriaďovateľa školy. O dva 
roky neskôr sa zrodili ďalšie návrhy na rieše
nie problému vnútorných kapacít budovy. 
Prvý – doložený výkresmi  rátal s rozšírením 
exi stujúcej časti severným smerom.52  Ďalší 
odznel na rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Objekt mal byť zvýšený o jedno podlažie, kým 
telocvičňa mala stáť samostatne, na pozem
ku piaristov.53  V rokoch 1907 – 1909 pribudol 
tretí projekt, ktorý k hlavnému krídlu pri
pájal dve bočné pre učebne, kabinety, kresli
areň, telocvičňu a školníkov byt.54  Uvedené 
zámery vrátane nadstavby aktualizovanej 
štátnym inžinierom Belčákom v roku 190955  
ostali napriek urgenciám zo strany mesta 
a školy len v rovine predstáv. Podobný osud 
postihol aj návrh dostavby z roku 1938, vra
cajúci sa k myšlienke predĺženia pôdorysu 
budovy na sever.56 
 Azda nebudeme príliš ďaleko od pra

vdy, ak bývalé sídlo gymnázia označíme za 
prvú modernú školskú stavbu v Levi ciach. 
V duchu architektúry 19. storočia spojila v 
sebe funkčné i reprezentačné nároky. Jas
nou a prehľadnou dispozíciou, dôrazom na 
priestranný, bohato presvetlený interiér, 
ako aj kvalitou detailov predstavuje vskutku 
nadčasovú architektúru spoľahlivo slúžiacu 
svojmu primárnemu účelu aj v 21. storočí. 
Vďaka bohatému archívnemu materiálu sa 
podarilo objasniť neľahký zrod tejto pamiat
ky a doplniť tak doterajšie poznatky o staveb
nom vývine Levíc o niekoľko nových faktov. 
Prirodzene, v texte sme mohli zohľadniť len 
obmedzenú škálu údajov, bude preto úlohou 
ďalšieho, prehĺbeného bádania, aby tu len 
načrtnutý obraz korigoval a rozšíril. 
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medzi nimi 18 škôl, najmä gymnáziá. Žigmund Herczegh (1848 Budapest – 1914) nadobudol 
oprávnenie staviteľského majstra v roku 1886. V 80. r. 19. st. hlavný inžinier ministerstva 
školstva. Podľa: GERLE,János – KOVÁCS, Attila – MAKOVECZ, Imre: A századforduló magyar 
építészete. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó – Bonex 1990, s. 30 – 31.
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51. ŠANPLV, f. ML, GL, k. bez č. fasc. Lévai ... (ref. 5), štyri plány datované 25. 7. 1902, signované 
A. Baumgartenom a Ž. Herczeghom: pôdorysy základov, prízemia, poschodia a strechy, 
priečne rezy, nárys a rez murovaného oplotenia.

52. Zdroj uved. v pozn. 5, dva plány datované 5. 4. 1904 signované arch. Baumgartenom a Her
czeghom: pôdorys prízemia, základov a strechy.

53. ŠANPLV, f. ML, GL, fasc. r. 1904, výňatok zo zápisnice schôdze mestského zastupiteľstva 1. 8. 
1904.

54. Viď zdroj v ref. 5, štyri plány: 1/ pôdorys prízemia, rez krídlom s telocvičňou, rez kanalizácie, 
na pláne vyznačená trasa staršej kanalizácie a novej, pred priečelím školy, 2/ pôdorys po
schodia, obidva plány sign. mestským inžinierom Belčákom, dat. januárom 1907; 3/ pôdorys 
prízemia, nesign., dat. jún 1909; 4/ pôdorys poschodia, nesign., dat. júnom 1909.

55. Ref. 5, skica pôdorysu 2. poschodia gymnázia a skica pôdorysu telocvične. Sign. Belčák, dat. 
26. 6. 1909.

56. ŠANPLV, f. Obecný úrad mesta Levice, k. bez č., výkresy značené ako Prístavba a adaptácia 
ref. reál. gymnázia v Leviciach, nesign., dat. 1. 3. 1938, rozvinutý pohľad (hlavná fasáda) a 
rezy.
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Československé štátne reformované reálne 
gymnázium v Leviciach 1919 – 1938

MARTA ŠVOLIKOVÁ
ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE – POBOČKA LEVICE

Gymnázium v roku 1919
 Turbulentný rok 1919 priniesol pre 
levické gymnázium viacero radikálnych 
zmien. Školský rok 1918/1919 zavŕšili začiat
kom júna maturity pod vedením piaristického 
rádu, no v tomto rušnom a nepokojnom roku 
škola nevydala výročnú správu.
 V novej republike, na ľudových i 
stredných školách predstavoval zásadný 
problém nedostatok slovenských pedagógov. 
Personálne problémy navrhovali riešiť dvo
ma spôsobmi: buď ponechať na školách do
vtedajších maďarských učiteľov a profeso
rov (s podmienkou, že sa za 2  3 roky doučia 
slovenčinu) alebo povolať na Slovensko 
českých pedagógov. Nakoniec sa presadil 
variant povolať na Slovensko českých peda

gógov. K zástancom tohto riešenia patrili 
predovšetkým minister s plnou mocou pre 
správu Slovenska Vavro Šrobár a referent pre 
školské otázky Anton Štefánek. Niektorí českí 
profesori sa na Slovensko hlásili sami, iných 
pridelili úradne. Správou levického gymnázia 
telegraficky poverili 11. septembra 1919 Fran
tiška Nepustila, ktorý dovtedy pôsobil ako 
profesor  na reálke v  Olomouci.1   Do služby 
nastúpil 18. septembra 1919. Profesorský zbor 
sa doplňoval postupne, ďalší „prikázaný“ – 
úradne pridelený profesor Josef  Fridrich mal 
nastúpiť pôvodne na gymnázium do Skalice, 
no napokon nastúpil na miesto v Leviciach 21. 
septembra 1919. 
 Na jeseň 1919 školu zabrali pre vo
jenskú poľnú nemocnicu, preto gymnázium 

Pohľad na budovu gymnázia z veže kostola sv. Jozefa
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na začiatku školského roku 1919/1920 otvorilo 
len prvú triedu s vyučovacím jazykom slo
venským, umiestnenú v budove učiteľského 
ústavu. Prijímacie pohovory do prvého roční
ka gymnázia prebehli pod vedením profeso
rov učiteľského ústavu. Vyučovanie sa začalo 
22. septembra 1919. 

 Dňa 11. októbra 1919 riaditeľ Nepustil 
prevzal budovu školy od bývalého riaditeľa 
Antala Gombosa za prítomnosti mešťanos
tu Dr. Ondreja Zošťáka. Riaditeľ Gombos v 
mene piaristického rádu, ktorého bol čle nom, 
protestoval proti prevzatiu budovy školy 
do správy Československej republiky, argu
mentujúc, že „politická príslušnosť mesta“ 
nie je dosiaľ defi nitívne rozhodnutá miero
vou konferenciou.2 Napriek tomu budovu 
prevzal riaditeľ Nepustil. Antal Gombos mu 
odovzdal úradné spisy a pečiatky ústavu, 
maturitné zápisnice od roku 1887, hlavné 
katalógy od roku 1862/1863. Budovu školy 
v roku 1919 užívalo vojsko na ubytovanie, v 
čase prevzatia gymnázia štátom tu sídlila 
vojenská poľná nemocnica č. 10. Triedy slúži
li ako nemocničné izby, kancelárie, sklad 
nemocničného materiálu a potravín. Časť 
nábytku užívalo vojsko, sčasti bol vynesený 
na povalu a do pivnice, preberacia komisia 
sa vonkoncom nemohla presvedčiť o tom, v 
akom stave je zariadenie školy, či niečo chýba 
alebo nie. Učebné pomôcky boli sústredené 
do štyroch miestností a na chodbu. Prevziať 
inventár bolo nemožné, navyše do priestorov 
žiackej i učiteľskej knižnice nemohli vstúpiť,  
ležali tam chorí, postihnutí nákazlivými cho
robami. Inventár knižníc a učebných zbierok 
bol k zápisnici o prevzatí budovy školy pripo
jený až 21. augusta 1920. Budova bola v úbohom 
stave, bomba, ktorá dopadla na školský dvor 
v júni 1919, rozbila všetky okná obrátené do 
dvora. Skazu priestorov zavŕšilo vojsko, preto 
účty za opravy budovy školy boli postúpené 
vládnemu referátu Ministerstva národnej 
obrany v Bratislave.

 13. októbra 1919 navštívil školu vlád
ny referent pre školstvo Anton Štefánek a 
poveril nového riaditeľa, aby vykonal zápis 
do vyšších, maďarských tried. Prvé prijímacie 
pohovory prebehli v dňoch 29. – 31. októbra.  
 Vojenská nemocnica opustila budo
vu školy začiatkom novembra a po nevyhnut
ných opravách priestorov mohli 24. novembra 
otvoriť aj 2. – 8. triedu gymnázia s vyučovacím 
jazykom maďarským. Prvý polrok vzhľadom 
k neskorému začiatku uzavreli 29. februára 
1920. V marci 1920 bolo v škole zapísaných 
celkovo 279 žiakov, z toho 11 dievčat.  Učebné 
osnovy maďarských tried sa mali prispôso
biť osnovám pre slovenské reálne gymnáziá 
podľa Vestníka Ministerstva školstva a národ
nej osvety č. 13 z roku 1919.  K vyučovacím pred
metom boli pridané jazyk československý,  ja
zyk francúzsky a tiež deskriptívna geometria.
Boli to predmety, ktoré sa na bývalom gymná
ziu nevyučovali, preto nemohli byť maturit
nými predmetmi. 
     Triednym profesorom prvej slovenskej 
prímy sa stal Josef Fridrich, ktorý prišiel z 
reálky v Lounech. V Leviciach okrem svojich 
aprobačných predmetov (čeština, nemčina, 
telocvik) vyučoval aj dejepis, zemepis a kra
sopis. Prváci mali so slovenčinou veľké prob
lémy, no profesor Fridrich sa za niekoľko 
mesiacov naučil po maďarsky a venoval sa 
študentom prvého ročníka s veľkým nasa
dením. Vyučoval slovenčinu tzv. Berlitzovou 
metódou, ktorej základ je v počúvaní a opako
vaní.  
 Do prvého ročníka  sa zapísalo 32 žia
kov, no napriek snahe ich triedneho profeso
ra Fridricha desať z nich do konca školského 
roku vystúpilo zo školy (väčšina už do polovice 
októbra). Konali pod vplyvom neistej situácie 
 šíriacich sa správ, že Levice znovu pripadnú 
do Maďarska, chýrov, že škola bude opäť celá 
maďarská a tiež pravdepodobne niektorí ne
mali dostatok pevnej vôle na štúdium.
 Dňa 18. novembra 1919 píše riaditeľ 
Nepustil Slovenskému oddeleniu minister  s tva 
školstva a národnej osvety v Prahe ohľadne 
chýbajúcich pedagógov. Škola mala k dis
pozícii Dr. Funczika (kterého však nebude lze 
zaměstnat v iných předmetech), ktorý vyučoval 
aj na Učiteľskom ústave v Leviciach, ďalšími 
učiteľmi boli Ernest Dušek (slovenský jazyk), 
Eduard Bartoš a Eugen Kriek na prírodo pis a 
zemepis, Mikuláš Deák na kreslenie, Dr. Ján 
Freitag na klasickú fi lológiu a profesor Fe

Odtlačok pečiatky gymnázia, používanej od roku 1919
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Sľub vernosti Československej republike podpísaný profesorom Eduardom Bartošom, 1920Sľub vernosti Československej republike podpísaný profesorom Eduardom Bartošom, 1920

renc, ktorý síce telegrafi cky ohlásil, že nas
túpi do služby, ale nepoznali jeho aprobáciu.  
Zo zachovaných materiálov školy je zrejmé, 
že profesorský zbor sa v prvom poprevrato
vom školskom roku dopĺňal len postupne. 
Koncom januára 1920 boli do maďarských 
tried školy pridelení profesori Ignác Nie
dermann a Fridrich Schmidt. Dňa 31. januára 
1920 vedenie školy urgovalo nástup profesora 
francúzštiny na Slovenskom oddelení Mi
nisterstva školstva v Prahe. Riaditeľova veta  
„Profesor franštiny se dosud nehlásí. Pošlete 
ho ihned,“ dokumentuje zložitú personálnu 
situáciu. 
 V januári 1920 mesto ochromila vlna 
španielskej chrípky, vyučovanie v škole bolo 
zastavené od 11. februára do 1. marca.  Choroba 
si spomedzi študentov školy vyžiadala jednu 
obeť, na chrípku zomrel Jozef Behula, žiak 
štvr tej triedy. 
     Novým predmetom po roku 1919 bola 
chémia, ktorú na piaristickom gymnáziu 
nevyučovali a nemali ani žiadne chemické 
pomôcky. Chemickú zbierku začali budo
vať až po roku 1919. V roku 1921 ju tvorilo len 

7 pomôcok, kým napríklad fyzikálna zbier
ka mala až 335 pomôcok, prírodopisná 142. 
Gymnázium vlastnilo tiež numizmatickú 
zbierku, tvorilo ju 2 233 mincí.
 Od februára 1920 pre žiakov 5. – 8. 
ročníka fungoval dve hodiny týždenne kurz 
anglického jazyka ako nepovinný predmet. 
Vyučoval ho Ing. Adolf  Leidenfrost, ktorý síce 
nemal pedagogické vzdelanie, ale vyše šesť 
rokov žil v Amerike a v Anglicku. V nasledu
júcich školských rokov sa vo vyučovaní an
glického jazyka nepokračovalo. Ako cudzí 
jazyk sa vyučovala francúzština (prof. Oskar 
Bárdoš).
 Zloženie profesorského zboru sa 
ustálilo až v druhom polroku, okrem riaditeľa 
ho tvorilo 13 pedagógov,  medzi nimi nestor 
levických učiteľov Eugen Kriek  známa 
osob nosť,  vyučujúci v maďarských triedach 
maďarský jazyk, prírodopis, fi lozofi u a správ
ca prírodopisných zbierok školy. 
 V školskom roku 1919/1920 študova
lo v maturitnom ôsmom ročníku 28 žiakov, 
z toho 6 dievčat. K prvým absolventkám po 
roku 1919 patrili Levičanky Janka Bányaiová  
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Študenti piatej triedy s riaditeľom školy Jaroslavom Míkom a triednym profesorom Oskarom Bárdošom, 1926

 Ján Tomaj, riaditeľ levického gymnázia v rokoch 1921  1925

a Hedviga Neuerová  – zhodou okolností obe 
po maturite absolvovali Nemeckú Lekársku 
fakultu Karlovej univerzity v Prahe. 
 V roku 1921 na mieste riaditeľa vy
striedal Františka Nepustila Ján Tomaj. Ne
pustila v polovici septembra vymenovali za 
zemského školského inšpektora v Brne. Ján 
Tomaj prevzal vedenie školy 17. novembra 
1921. V Leviciach pôsobil do roku 1925.
 Nedôveru voči vyučovaniu v sloven
skom jazyku sa podarilo prelomiť v roku 1922, 
keď sa počty žiakov hlásiacich sa do gymnázia 
zvýšili. Levické gymnázium si opäť postupne 
získavalo niekdajší kredit a stávalo sa vy
hľadávanou školou poskytujúcou vynikajúcu 
úroveň vzdelania, podobne ako za celú pred
chádzajúcu, viac ako storočnú existenciu ško
ly. V školskom roku 1922/1923 bolo potrebné 
zriadiť pre prvý ročník paralelku, umiestnená 
bola, podobne ako paralelky v období piaris
tov, v kláštore. Vedenie mesta viackrát adreso
valo žiadosť na ministerstvo škol     s tva a žiadalo 
otvorenie maďarských tried. Odvolávalo sa na 
sľub Vavra Šrobára, mi nistra s plnou mocou 
pre správu Slovenska, ktorý dal pri návšteve 
Levíc 20.  júla 1919. Vte dy sľúbil, že na gymná
ziu sa bude vyučovať aj po maďarsky. Zmenu 
vyučovacieho jazyka na maďarský v roku 
1922 žiadal päťdesiatčlenný výbor levických 
občanov, žiadosť adresovali ministrovi škol
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stva a národnej osvety Vavrovi Šrobárovi. 
Memorandum v tejto veci so žiadosťou o otvo
renie maďarských tried opakovali v roku 1936. 
Žiadostiam ministerstvo nevyhovelo, ako dô
vod bol udávaný nedostatok priestorov pre 
ďalšie triedy.
 Študenti gymnázia sa venovali aj 
divadlu, k prvým divadelným predstaveniam, 
ktoré odohrali, patrila rozprávka Princezna 
Pampeliška, ktorú zahrali žiaci tretej a št
vrtej triedy v rámci slávnosti detského dňa 
9. júna 1923. Veselohru v štyroch dejstvách 
Čertov mlyn (autor V. Sedláček) naštudovali 
na akadémiu, ktorá sa uskutočnila 17. mája 
1924 v sále mestského hotela. V prestávkach 
medzi jednotlivými vystúpeniami účinkoval 
gymnaziálny orchester. Akadémiu režíroval 
profesor dejepisu Jozef  Kojan. Podujatie bolo 
nielen priaznivo prijaté, ale prinieslo aj zau
jímavý zisk, z ktorého šlo 1 000 Kčs na žiacku 
knižnicu, na hudobný a spevácky fond 1 628,91 
Kčs a 350 Kčs do výletného fondu na podporu 
chudobných žiakov.
 V prvých desiatich rokoch existencie 
reálneho gymnázia zaznamenávame v profe
sorskom zbore veľa zmien, a preto v školskom 
roku 1927/1928 už nepôsobil v škole ani jeden 
z profesorov z roku 1919. Do tohto obdobia sa 
vystriedalo na gymnáziu 63 pedagógov a tra
ja riaditelia.  Väčšina profesorov v zbore bola 
českého pôvodu, od tridsiatych rokov sa situá
cia postupne menila, roku 1938 už polovicu 
pedagógov tvorili Slováci. 
 Do roku 1938 už na poste riaditeľa 
gymnázia pôsobili títo pedagógovia: v škol
skom roku 1925/1926 ako správca školy Jaroslav 
Míka, na miesto nastúpil 21. septembra 1925. Po 
jeho odchode, od 1. augusta 1928 do 1. februára 
1934  bol riaditeľom školy Albert Wallo  člen 
pedagogického zboru. Od februára 1934 sa 
stal riaditeľom gymnázia Matej Lisý, rodák 
zo Svätého Jura.  Predtým pôsobil na Štátnom 
maďarskom reálnom gymnáziu v Šahách. 
 V roku 1926 riaditeľ Míka požiadal 
Referát Ministerstva školstva a národnej os
vety o prepožičanie 10 miestností pre gymná
zium v budove učiteľského ústavu, navrhol 
dokonca zrušenie učiteľského ústavu, aby 
sa gymnázium mohlo presťahovať do jeho 
priestorov a nemusela sa stavať nová budo
va pre meštiansku školu (a budovu gymná
zia podľa neho mala dostať meštianka). Táto 
nezmyselná „iniciatíva“ ohrozila existenciu 
učiteľského ústavu v Leviciach. V roku 1926 

minister školstva Milan Hodža v kultúrnom 
výbore poslaneckej snemovne vyhlásil, že 
učiteľský ústav presťahujú do Dolného Kubí
na, no vďaka intervencii Slovenskej ligy ostal 
v Leviciach.
 Dňa 3. 9. 1926 odovzdali mestu zvyšok 
maďarskej žiackej knižnice, ktorý bol v pred
chádzajúcom školskom roku ponechaný 
pre študentov ôsmeho ročníka. Knihy boli 
majetkom mesta. Okrem toho do budúceho 
mestského múzea odovzdali celý inventár ze
mepisného, dejepisného a filologického kabi
netu. 
 V  júni 1926 zmaturovali študenti 
posledného maďarského ročníka a až do roku 
1938 sa na levickom gymnáziu vyučovalo len v 
slovenskom jazyku. 
 V  školskom roku 1925/1926 bolo 
zapísaných na štúdium 357 žiakov, z toho 51 
dievčat. Prvý až štvrtý ročník mali aj para
lelky. Siedma a ôsma trieda boli v priestoroch 
kláštora, ktoré vôbec  nevyhovovali školským 
potrebám. Tretia A a šiesta trieda – z hodiny 
na hodinu prechádzali do učební tých tried, 
ktoré mali telesnú výchovu, fyziku, chémiu 
alebo kreslenie. Budova gymnázia mala len 
osem učební, kresliareň a fyzikálnu učebňu. 
 Navyše, keď roku 1923 založili sloven
skú učňovskú školu, umiestnili ju v prie

Matej Lisý, riaditeľ levického gymnázia v rokoch 1934  1938
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Študenti II.B triedy s triednym profesorom Jaroslavom Šavrdom, 1936

storoch gymnázia, čo bolo na značnú ujmu 
čistoty, školskej kázne i zariadenia budovy – 
ako to hodnotilo vedenie školy. Gymnázium 
muselo poskytnúť prístrešie učňovke, hoci 
samo bojovalo s nedostatkom miestností. Bolo 
to tak až do postavenia novej meštianskej ško
ly na Mierovej ulici (dnešného gymnázia) v 
roku 1930, keď učňovská škola dostala priesto
ry v tejto budove. Postavenie novej meštianky 
síce odbremenilo gymnaziálnu budovu, no 
nevyriešilo chronické školské priestorové 
problémy, ktoré trápili všetky levické školy. 
 Tuhá zima na začiatku roku 1929, 
trvalé mrazy, množstvo snehu, problémy 
pri dochádzaní do školy a tiež nedostatok 
kuriva spôsobili, že Ministerstvo školstva po
volilo mimoriadne prázdniny od 16.  do 28. 
februára 1929.  V Leviciach bol najväčší mráz 
11. februára – mínus 26 stupňov. Nepriaznivé, 
chladné počasie sa odrazilo aj na zdravotnom 
stave študentov, vyskytli sa u nich zápaly pľúc, 
angíny, chrípka, dokonca aj omrznuté nohy a 
uši. Z 307 študentov školy pešo alebo vlakom 
dochádzalo 117 žiakov, v meste na priváte 
bývalo 63, doma u rodičov 127 študentov.
 Počty študentov na gymnáziu sa 
každý rok zvyšovali, v 30tych rokoch sa do 
prvého ročníka  hlásilo pravidelne asi 100 žia
kov, no k maturite sa z nich dopracovalo len 

okolo 15. O ďalšej profesijnej dráhe abiturien
tov máme údaj z roku 1933: 4 si zvolili právo, 5 
medicínu, 1 filozofiu, 1 vyššiu obchodnú školu, 
7 učiteľstvo, 1 vojenskú dráhu a 2 „praktickú 
dráhu.“  
 Od školského roku 1935/1936 sa za čala 
postupná zmena z reformného reálneho gym
názia na reálne gymnázium. Minister      s tvo škol
stva a národnej osvety výnosom z dňa 3. apríla 
1935 povolilo na žiadosť rodičovského združe
nia a so súhlasom mestského zastupiteľstva a 
okresného úradu, aby bol typ školy zmenený 
na reálne gymnázium s platnosťou od 1. sep
tembra 1935. V tomto školskom roku sa začalo 
vyučovať v 1. – 7. ročníku podľa Návrhu učeb
ných osnov z roku 1933. Úradný názov školy 
znel: Štátne československé reálne gymnázium 
v Leviciach.

Starosti so školskou budovou 
 Gymnaziálna budova bola v roku 1919 
jednoducho, bez zmluvy, prepustená štátu, 
čo malo za následok, že ani mesto, ani štát
ny stavebný úrad nechceli vykonávať žiadne 
opravy. V roku 1921 po odchode riaditeľa Ne
pustila bol najvyšší čas aspoň na najnut
nejšie opravy. Budova patriaca mestu bola 
15. júla 1922 zrekvirovaná župným úradom. 
Proti tomuto sa mesto odvolalo na najvyšší 
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správny súd, pretože budovu potrebovalo pre 
novozaloženú meštianku. V rokoch 1923 a 
1924 prebehli pojednávania, ktoré mali určiť 
výšku náhrady za užívanie budovy. V apríli 
1924 bolo rozhodnuté, že za obdobie od 1. ok
tóbra 1919 do 31. decembra 1923 zaplatí štát 
mestu ako náhradu za užívanie budovy ročne 
25 tisíc korún a 7 tisíc za používanie náradia a 
učebných pomôcok a mesto vráti štátu 32 tisíc 
korún za vykonanie najnutnejších opráv. 
 Počas letných prázdnin v roku 1926 
bola na náklady technického oddelenia Okres
ného úradu v Leviciach opravená budova ško
ly, zvonku ju ovakovali a opravili odkvapy. 
 Gymnázium zápasilo s priestorovými 
problémami, budova nevyhovovala pre taký 
počet študentov. Vedomé si týchto nedostat
kov zastupiteľstvo mesta na svojom zasadnutí 
13. novembra 1929 rozhodlo zriadiť rezervný 
fond, ktorý mal slúžiť na výstavbu novej gym
naziálnej budovy. Fond malo mesto Levice 
každoročne dotovať čiastkou 150 tisíc korún, z 
týchto peňazí plánovali postaviť novú budovu 
gymnázia. V októbri roku 1929 bola uzavretá 
nájomná zmluva medzi štátom a mestom, 

Profesorský zbor školy v roku 1938. Sediaci sprava: Josef Sláma, Zora Vallová, riaditeľ Matej Lisý, VojteškaBřusková. Stojaci sprava: Alexander 
Matheides,  Štefan Bolczek, Andrej Vrábel, ?, Jozef Vavro, ?,  Ľudmila Šlosarová, ?, ?, Jaroslav Šavrda. Zľava sedia: ?, Vlasta Niklová, Leopold 
Bena (v okuliaroch).

ktoré dalo do prenájmu gymnaziálnu budovu 
na obdobie od 1. januára 1929 do 31. decembra 
1938, ročné nájomné bolo 55 000 korún.  Čle
novia miestneho 82. zboru Slovenskej ligy na 
valnom zhromaždení konanom 6. apríla 1929 
začali akciu, ktorej cieľom bolo vybudovanie 
novej modernej budovy gymnázia. 

Rodičovské združenie
 Rodičovské združenie na škole sa 
utvorilo v zmysle výnosu Ministerstva škol
stva zo dňa 19. mája 1930 začiatkom školského 
roku 1931/1932. Na ustanovujúcej schôdzke 
zvolili rodičovský výbor, pozostávajúci z de
siatich zástupcov rodičov a piatich členov 
profesorského zboru. Predsedom bol riaditeľ 
školy Albert Wallo, konateľom profesor Šte
fan Bolczek a pokladníkom Ignác Erdős, ria
diteľ židovskej ľudovej školy. Výbor sa staral  o 
študentov po stránke sociálnej  stravovanie, 
ubytovanie a ošatenie chudobných žiakov, za
bezpečenie učebníc a učebných pomôcok. Fi
nancie na to plynuli z pravidelných príspev
kov, ale aj z usporiadaných spoločenských 
podujatí, napríklad usporiadanie  čaju a ma
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jálesu v roku 1933 prinieslo rodičovskému 
združeniu fi nančnú injekciu vo výške 5 308 
korún. 

Študentské spolkové aktivity
 24. februára 1926 založili študen
ti vyšších ročníkov školy Samovzdelávací 
krúžok. Prvým predsedom krúžku bol štu
dent siedmeho ročníka Arpád Valkó. V prvom 
roku existencie mal krúžok 48 členov. 
 Predsedom výboru krúžku v škol
skom roku 1927/1928 bol študent siedmeho 
ročníka Andrej Vrábel (v neskoršom období 
profesor a riaditeľ školy). K študentom ak
tívne sa podieľajúcim na činnosti krúžku v 
tomto období patril aj Teodor Šebo (neskôr s 
prídomkom  Martinský podľa miesta naro
denia, hudobný skladateľ), ktorý založil a di
rigoval gymnaziálny orchester. 
 Na činnosti samovzdelávacieho 
krúžku sa zúčastňovali študenti 5. – 8. roční
ka. Od roku 1930 sa na jeho zasadnutiach 
zúčastňovali aj študenti Učiteľského ústavu 
v Leviciach. Krúžok mal vlastnú knižnicu, 
odoberal časopisy rôzneho zamerania, napr. 
Svojeť, Listy pro umění a kritiku, Slovenské 
pohľady a Slovenská reč.
 Na zhromaždeniach študenti zvyčaj
ne prednášali básne, prózu, niekedy aj vlast
nú tvorbu, rôzne zamerané referáty, program 
spestrovali hudobné čísla. Na zasadnutiach 
sa zúčastňovali aj zástupcovia profesorského 
zboru, ktorí mali nad jeho činnosťou patronát, 
nielen ako dozor, ale aj ako diskutujúci. 
Vzdelávací krúžok pod učiteľským vedením 
mal na starosti tiež usporiadanie tradičných 
školských slávností, napr. pri výročí vzni
ku republiky (28. 10.), pri oslave narodenín 
prezidenta Masaryka (7. 3.), alebo pri výročí 
smrti M. R. Štefánika (4. 5.). Tieto slávnosti 
umožňovali nácvik samostatného vystupo
vania študentov pred verejnosťou. Vzdelávací 
krúžok usporiadal výstavu výkresov, ktoré 

vytvorili študenti pod vedením profesora 
kreslenia Jaroslava Holečka. Grafi cké práce 
vyrezané do linolea vytlačili vo výročnej 
správe školy zo školského roku 1928/1929. Aj 
v nasledujúcich rokoch mal obal výročnej 
správy školy originálny vzhľad vďaka výtvar
ným prácam žiakov.
 V školskom roku 1934/1935 členo
via krúžku usporiadali slávnosť na počesť 
generála Štefánika a dva čaje o piatej. Na 
členských schôdzkach v tomto roku odznelo 12 
prednášok, dve reči, štyri referáty, 22 recitácií, 
päť speváckych čísiel a 17 hudobných, študenti 
prečítali päť noviel, aj vlastnú tvorbu. 
 Vyhlásili tiež literárnoumeleckú 
súťaž (literárna tvorba, hra na klavíri, spev, 
maľba, recitácia), najlepšie práce a výkony boli 
fi nančne odmenené. V decembri roku 1933 
bola výnosom Ministerstva školstva zastavená 
činnosť Samovzdelávacieho krúžku do konca 
školského roku 1933/1934 s odôvodnením, že 
do konca školského roku sa nepovoľuje žiadne 
iné združovanie žiakov, pretože sa zistilo, že 
činnosť krúžku nebola profesormi náležite 
kontrolovaná, „v ústave zavládol nepokojný 
duch, nekázeň a politizovanie,“ ktoré viedlo i 
k rozpusteniu krúžku. V niektorých novinách 
sa objavili urážlivé správy o činnosti krúžku. 
V súvislosti s týmito udalosťami bol „daný na 
trvalý odpočinok“  čiže penzionovaný ria
diteľ Albert Wallo. 
 Disciplína, rešpekt a úcta k pred
staveným, ich udržanie boli a sú tradičnými 
problémami školských kolektívov. Vo februári 
a marci 1934 kronika školy zaznamenáva na 
tú dobu ojedinelý spôsob potrestania poruše
nia disciplíny. Žiačka piateho ročníka bola za 
fajčenie na verejnosti a neprístojné správanie 
potrestaná dvojhodinovým karcerom 
(školským väzením, pravdepodobne v pivnici 
školy), žiak siedmeho ročníka vyslovil urážky 
na profesorom Čechom. Pri vyšetrovaní sa 
zistilo, že chlapec bol naschvál zapletený do 
rozhovoru. Do konca školského roku sa už 
podobného priestupku nedopustil, no chodili 
na neho iné ponosy: „tu chodil za dievčatami 
z učiteľského ústavu, tu nechcel zaplatiť byt
né, hoci mal kondície (doučoval za peniaze) a 
stravu mu platilo rodičovské združenie.“ Tak 
si za urážky vyslúžil až osemhodinový kar
cer, navyše profesorský zbor na klasifi kačnej 
porade usúdil, že prospeje jemu i ústavu, ak 
bude musieť hľadať inú školu, na ktorej bude 
pokračovať v štúdiu a zmaturuje. Odtlačok pečiatky gymnaziálneho vzdelávacieho krúžku
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Titulná strana výročnej správy školy, šk. rok 1930/1931



PRVÁ KAPITOLA / HISTÓRIA



88

89

PRVÁ KAPITOLA / HISTÓRIA

Skauting
 Prvý oddiel v Leviciach založili roku 
1924, viedol ho Július Rumann, potom pro
fesor Kojan, neskôr František Stiebner. Štu
denti školy boli združení v tomto oddiele 
skautov, oddiel mal 20 členov rozdelených 
do dvoch skupín. V školskom roku 1926/1927 
bol založený oddiel skautov aj na gymnáziu. 
Väčší rozvoj skautingu zaznamenávame až 
začiatkom tridsiatych rokov, keď počet čle
nov vzrástol z 25 na 80. Vtedy založili aj nový 
dievčenský oddiel, ktorý mal 25 členiek. Kon
com školského roku 1933/1934 bola už tretina 
študentov gymnázia skautmi. 8. októbra 1933 
usporiadali na ihrisku LTE (Lévai torna egylet 
– Levický telocvičný spolok) a na dvore gymná
zia okresné skautské preteky v ľahkej atletike 
a v skautských disciplínach. V marci 1935 us
poriadali skautskú akadémiu s mottom „Deň 
v skautskom tábore.“ Začiatkom prázdnin 
v roku 1935 zorganizovali 14denný tábor vo 
Vyhniach, ktorého sa zúčastnilo 18 skautov z 
chlapčenského oddielu. V tomto období viedol 
gymnaziálny skautský oddiel profesor Jozef 
Sláma. 
 Na podnet profesora Walla založili 
žiaci 10. februára 1925 Študentský abstinentský 
krúžok, ktorý bol členom bratislavského ústre
dia. Za členov sa prihlásilo 186 študentov. Na 
prvom zasadnutí bol zvolený výbor, no o ďalšej 
činnosti krúžku archívne pramene mlčia. 

Dorast Masarykovej leteckej ligy
 Pobočku tohto celoštátne pôsobia
ceho spolku založili na levickom gymnáziu 
v septembri 1934, viedol ju profesor Jaromír 
Peřina, ktorý vyučoval chémiu. Po založení sa 
do neho prihlásilo 42 žiakov, schádzali sa raz 
za mesiac a pracovali na konštrukcii modelov 
lietadiel. 

Dorast Červeného kríža
 Pobočku Československého Červe
ného kríža na gymnáziu založili v školskom 
roku 1935/1936. Vedením dorastu poverili pro
fesora Antona Prokopiusa, po jeho odchode 
prevzal funkciu mladý profesor Cyril Machay. 
Dorast mal 322 členov (všetkých žiakov školy v 
tomto školskom roku bolo 439).

V zdravom tele zdravý duch. Problematické 
vyučovanie telocviku
 Škola nemala telocvičňu ani 
telocvičné náradie, preto študenti cvičili 
vonku na školskom dvore. V roku 1921 zbierka 
pomôcok pre telocvik mala 7 kusov.Gymná
zium od školského roku 1922/1923 mohlo 10 
hodín týždenne využívať na tie časy dobre 
vybavenú telocvičňu učiteľského ústavu, tak 
mohli študenti jednu hodinu týždenne cvičiť 
na náradí. Druhú hodinu v týždni cvičili na 
malom školskom dvore, v popoludňajších 
hodinách na jar a na jeseň na blízkom ihrisku 

Výlet skautov do Vysokých Tatier, v roku 1924
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LSC – Levického sportclubu, ktoré mala škola 
prenajaté za 400 korún na rok. Študenti cvičili 
tiež v Sokole. V zimných mesiacoch a v zlom 
počasí sa necvičilo, len v triedach boli pred
nášky s témou ochrany zdravia a  hygieny.
 Napriek tomu na vyučovanie telocvi
ku sa kládol primeraný dôraz. Dôkazom môže 
byť to, že levické gymnázium vyhralo Stre
doškolské športové preteky, konané v Levi
ciach roku 1937. V roku 1938 mesto naplánova
lo a pripravilo projekt prístavby telocvične, 
ktorá mala riešiť naliehavú potrebu nielen 
nových učebných, ale tiež telocvičných pries
torov. Po novembri 1938 sa tieto plány nezrea
lizovali. 
 Cvičenie za priaznivého počasia na 
jar a na jeseň prebiehalo na ihrisku Sokola, 
L. T. E. alebo na mestskej plavárni. V zime sa 
žiaci v rámci hodín telocviku korčuľovali na 
klzisku na Rybárni. 28. októbra 1934 sa konali 
medziškolské preteky v Zlatých Morav ciach, 
medzi tamojším a levickým gymnáziom. 
Súťažili v tenise, v stolnom tenise, volejbale 
a hádzanej. Levice vyhrali 2:1. Dňa 16. januára 
1937 porazili študenti gymnázia miestny Š. 
K. Juventus 6:1, v ten istý deň sa zúčastnili na 
lyžiarskych pretekoch na Vojšíne, kde vďaka 
dobrému umiestneniu a veľkej účasti získali 
putovný pohár. Šermiarsky krúžok sa zúčast
nil na súťaži v Piešťanoch a na majstrovstvách 
Slovenska v Leviciach. 

Výlety a exkurzie
 Významnou súčasťou výchovy a 
vzde lávania na levickom gymnáziu v medzi
vojnovom období boli výlety, exkurzie a rôzne 
kultúrne akcie. Študenti na školských výle
toch poznávali celé Československo, no priori
tou bolo poznávanie prírodných krás regiónu 
a výlety do okolia Levíc. Pedagógovia kládli 
dôraz na to, aby študenti poznali stavebné a 
kultúrne pamiatky regiónu, napr. neogotický 
ev. a. v. kostol v Bátovciach, či kláštor v blíz
kom Hronskom Beňadiku. Zároveň sa škola 
snažila, aby žiaci poznali aj to, čo „živilo“ mes
to a región, a tak študenti v rámci exkurzií 
navštívili Schoellerovský mlyn, liehovar na 
Géni, Kabinovu mydláreň, octáreň, tabakovú 
továreň, mestskú elektráreň, mlyn a cukrovar 
v Pohronskom Ruskove. Vždy v priebehu ma
turitných skúšok boli organizované kratšie 
vychádzky do okolia mesta, napríklad do 
kúpeľov Margita a Ilona.
 Pre študentov gymnázia boli pravi
delne organizované filmové predstavenia v 
kinách Apollo (v hoteli Lev) a neskôr v novom 
kine Orient (neskorší Slovan). Premietali im 
prevažne náučné a cestopisné filmy. Len v 
školskom roku 1922/1923 sa študenti zúčastni
li ôsmich filmových predstavení. Zaujímavá 
školská akcia sa uskutočnila 3. marca 1923, 
bola to prednáška so svetelnými obrazmi – 
filmovými zábermi na tému Afrika v sále 

Kúpalisko  na Margite bolo vítaným miestom osvieženia po brannom pochode.
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hotela Lev, autorom záberov a sprievodného 
textu bol známy cestovateľ, levický rodák 
Kálmán Kittenberger. 

Podpora štúdia, fondy, základiny
 V medzivojnovom období na levic
kom gymnáziu študovali žiaci rôznych vie
rovyznaní, pochádzajúci z rozdielnych so
ciálnych pomerov.  Väčšina študentov platila 
školské poplatky, no pre niektorých financie z 
fondu znamenali pomoc nevyčísliteľnej hod
noty. Chudobní, no nadaní študenti gymnázia 
boli podporovaní rôznymi spôsobmi, z gym
naziálneho podporného fondu chudobných 
žiakov, tiež z rôznych základín: štipendium 
zo základiny Levickej sporiteľne bolo určené 
pre chudobného, usilovného a nadaného žia
ka, rodáka z Tekovskej župy. O pridelení tohto 
štipendia rozhodoval riaditeľ gymnázia. Pre 
chudobných žiakov izraelitského nábožen
stva bola určená základina dr. Jozefa Pólyu.
 Škola v roku 1920 založila pre 
chudobných žiakov vlastný „Podporovací 
fond.“ Pokladníkom a konateľom fondu bol 
profesor Eduard Bartoš. Financie do fondu 
plynuli z príspevkov rodín žiakov vložených 
pri zápise, z výťažkov rôznych spoločenských 
podujatí, napríklad zo ziskov študentských 
koncertov vzrástla čiastka fondu v školskom 
roku 1931/1932 na 6 670 korún. Suma na účte 
fondu sa zvyšovala aj vďaka darom jednot
livcov. Začiatkom školského roka 1925/1926 
darovala firma Nyitray a spol. (tlačiareň, 
kníhkupec tvo, obchod s papierom) fondu 22 
nových učebníc v hodnote 500 korún. Učebni
cami, zošitmi a inými pomôckami podporo
val gymnázium aj kníhtlačiar Ignác Schulcz. 
 Z fondu sa nakupovali nielen učeb
nice a učebné pomôcky, ale aj obuv a ošatenie. 
V školskom roku 1929/1930 to bolo 21 párov 
topánok. Súčasťou majetku Podporovacieho 
fondu bola tiež biblioteka pauperum, ktorú 
na požičiavanie učebníc využívalo asi 20 % žia
kov školy. Na stravovanie chudobných žiakov 
prispievali viacerí levickí hostinskí  Gustáv 
Freund, Ľudovít Hrdina, Štefan Jesenský a 
Bernát Stránsky, aj prenajímateľ mestského 
hotela Ján Denk pravidelne poskytoval jed
nému študentovi počas celého školského roka 
obed a večeru. 
 Gymnázium malo založený aj tzv. 
výletný fond, ktorý vznikol v školskom roku 
1928/1929. Prvé financie, 2 tisíc korún, do 
neho získali z čistého zisku žiackeho koncer

tu. Aj ďalšie výnosy zo školských koncertov 
a predstavení ukladali na vkladnú knižku 
fondu, na ktorej sa zhromažďovali peniaze 
na to, aby aj nemajetní študenti mohli ísť na 
výlety. Napríklad 200 korunami určenými 
na exkurziu žiakov na Stredoškolské hry v 
Prahe ho roku 1932 podporil  riaditeľ levickej 
nemocnice MUDr. Jaroslav Vidlička.
 Zmeny v profesorskom zbore gymná
zia občas oznamovala v Leviciach aj miestna 
tlač. Slovenský týždenník Južné Pohronie 
v čísle 35 z  29. augusta 1936  číslo 35 avizuje 
príchod mladých pedagógov s väzbami na 
mesto: Márie Zory Vallovej, dcéry Dr. Jána 
Vallu, okresného sudcu vo výslužbe, čerstvej 
absolventky štúdia anglického jazyka na Filo
zofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave. Ďalšou mladou posilou v školskom 
roku 1936/1937 bol profesor Andrej Vrábel, ab
solvent levického gymnázia, syn čankovského 
evanjelického farára, ktorého preložili z 
gymnázia v Šahách.
   Školský rok v septembri 1938 sa začal opäť 
zmenami v pedagogickom zbore, noví čle
novia nastúpili 1. a 2. septembra. Dňa 21. sep
tembra si žiaci vypočuli rozhlasový prejav 
prezidenta republiky a boli poučení o tom, 
ako sa majú správať v pohnutých časoch, keď 
republike hrozí nebezpečenstvo ... v tento deň 
mladého profesora Imricha Müllera povolali 
do zbrane. Vláda Milana Hodžu podala demi
siu 22. septembra, o deň neskôr bola naria
dená všeobecná mobilizácia a ďalších sedem 
členov zboru muselo odísť plniť si vojenské 
povinnosti. Požiadavky maďarskej vlády, tý
kajúce sa južnej hranice, boli definitívne vy
riešené Viedenskou arbitrážou 2. novembra 
1938. Levice sa stali súčasťou Maďarského 
kráľovstva. Vyučovanie bolo prerušené, ria
diteľ Matej Lisý odišiel ešte pred príchodom 
maďarských vojsk do Bratislavy.
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Pedagogický zbor školy v 1937. Sprava doľava: Štefan Bolczek, Július Dutko, Mária Zora Vallová, ?, Vlasta Niklová, riaditeľ Matej Lisý, Ľudmila 
Šlosarová, ?, Vojteška Břusková, ?, ?. V zadnom rade sprava: Andrej Vrábel, ?, Josef Sláma, Jozef Vavro, Jaroslav Šavrda, ?, ?, Leopold Bena              
(v okuliaroch).

Tablo posledných absolventov Československého štátneho reálneho gymnázia v Leviciach
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1. František Nepustil (6. 10. 1879 Senice u Olomouce  –  4. 7. 1928 Brno), absolvent FF Karlovej 
univerzity v Prahe (1898 – 1902), pôsobil na viacerých stredných školách: v Brne (1902 – 1903), 
v Olomouci (1904),  v Hodoníne (1904–1907), v Olomouci, 1919 – 1921 gymnázium v Leviciach, 
od 1921 zemský školský inšpektor v Brne. V Leviciach učil dejepis, zemepis, matematiku a 
prírodopis.

2. Trianonská zmluva bola podpísaná až 4. júna 1920, no hranice v tej podobe ako ich určila, až 
na menšie výnimky, stanovila Najvyššia rada spojencov vo svojom uznesení z 12. júna 1919.

3. ŠANPLV – pob. Levice, f. Gymnázium v Leviciach, adm. spis 204/1920.
4. ŠANPLV – pob. Levice, f. Gymnázium v Leviciach, adm. spis 188/1920. 
5. ŠANPLV – pob. Levice, f. Gymnázium v Leviciach, adm. 76/1920.
6. Eduard Bartoš (zemepis, prírodopis, chémia, správca zbierok pre zemepis a dejepis), Mikuláš 

Deák (matematika, deskriptíva, kreslenie, krasopis, správca zbierok pre kreslenie), Ernest 
Dušek (jazyk československý), Gejza Fábry (matematika, fyzika), Aurélia Fábryová (dejepis, 
zemepis, maďarský jazyk), Štefan Fecske (latinský jazyk, dejepis, zemepis), František Ferencz 
(latinský, maďarský a francúzsky jazyk), Josef Fridrich (československý a nemecký jazyk, 
telocvik), Emil Funczik (náboženstvo – kazateľ), Eugen Kriek (maďarský jazyk, prírodopis, 
filozofia), Maximilián Molnár (francúzsky jazyk), Ignác Niedermann (československý a 
maďarský jazyk), Fridrich Schmidt (latinský jazyk). Okrem nich pôsobili od 24. novembra 
1919 na škole výpomocní učitelia jednotlivých náboženstiev: rabín Jakub Liebermann, Jozef 
Papp, ref. farár a Andrej Bándy, ev. a. v. farár.

7. MUDr. Janka Bányaiová, vyd. Bielová pôsobila v Spišskej Novej Vsi, jej manžel bol tiež lekár, 
gynekológ  MUDr.Ladislav Biel. Pracovala ako detská zubná lekárka.  

8. https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/person/se/1770124431136691/?_______MG___
search_name=neuer&_______MG___search_birth_date=&_______MG___search_birth_
place=&_______MG___search_faculty=&_______MG___search_year_from=&_______MG___
search_year_

9. Ján Tomaj (14. 12. 1881 Hranovnica   3. 3. 1927 Skalica), 1903 – 1907 študoval matematiku a 
prírodné vedy na univerzite v Kluži. Učil v Oradei (1907 – 1908), v Levoči, v Košiciach, r. 1921 – 
1925 riaditeľ Gymnázia v Leviciach, 1925 – 1927 v Skalici. 

10. Vavro Šrobár bol ministrom školstva a národnej osvety v období 26. 11. 1921 – 7. 10. 1922. 
11. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa 1923/1924, s. 9. 
12. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa za školský rok 1927/1928, s. 26 – 27. 
13. Jaroslav Míka sa narodil  26. 11. 1883 v Rokytnici nad Jizerou, študoval na Českej technike v 

Prahe 1901/1902 – 1903/1904, potom na Filozofickej fakulte Českej univerzity v Prahe 1903/1904 
– 1905/1906. Vyučoval od septembra 1909 na r. k. reálke v Tábore, od roku 1911 v Českých 
Budějoviciach, od roku 1921 pôsobil na Slovensku, najprv v Liptovskom Mikuláši, potom 
v Trstenej, od septembra 1925 v Leviciach. V rokoch 1928 – 1938 bol riaditeľom gymnázia v 
Skalici. 

Použité pramene a literatúra
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14. Albert Ferdinand Wallo sa narodil 20. 4. 1873 vo Zvolene. Študoval na Filozofickej fakulte 
univerzity v Budapešti (1892/1893 – 1895/1896). Vyučoval maďarský a nemecký jazyk, 
Vysvedčenie o učiteľskej spôsobilosti získal 23. marca 1897. Prvé učiteľské pôsobisko od 
septembra 1896 na gymnáziu v Szombathelyi. Po roku 1918 učil v Košiciach, v Bratislave, 
v Banskej Bystrici, od 30. júla 1922 na gymnáziu v Leviciach. Nostrifikačnú skúšku 
absolvoval v Prahe 13. decembra 1921. Venoval sa jazykovede, nadviazal na dielo S. 
Czambela. Spracoval výskyt slovenských výrazov v maďarskom jazyku (1897), zaoberal sa 
tiež históriou maďarizácie, maďarskou politikou po roku 1918, vystupoval proti iredente, 
rovnako ostro však pranieroval čechoslovakizmus a spôsoby jeho aplikácie v praxi, za 
čo bol perzekvovaný, r.1920 dočasne prepustený. Hudobný samouk, vynikal ako huslista 
a skladateľ príležitostných svetských i cirkevných skladieb. Zomrel 5. februára 1963 v 
Gabčíkove.

15. Matej Lisý (1890 – 1949), v období od 1. 9. 1926 do 31. 1. 1934 riaditeľ Štátneho maďarského 
reálneho gymnázia v Šahách.

16. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa 1928/1929, s.14. 
17. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa za školský rok 1929/1930, s. 17. 
18. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa 1933/1934, s. 7.
19. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa za školský rok 1934/1935, s. 9.
20. ŠANPLV, f. Gymnázium v Leviciach, Výročná správa školy za školský rok 1922/1923, s. 7.
21. to=&lang=cs&PSarcPublicPersonSearchList=10&SOarcPublicPersonSearchList=0order_

prijmeni%7C0order_jmeno&_sessionId=1844708&__binding=1&_______BG___
OK=Vyhledat&PNarcPublicPersonSearchList=1&search_name=neuer&search_birth_
place=&search_faculty=
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Maďarské kráľovské gymnázium 
v Leviciach 1938 – 1944

LADISLAV VINCZE
ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE – POBOČKA LEVICE

Odtlačok pečiatky Maďarského kráľovského gymnázia v Leviciach 

 Na základe Viedenskej arbitráže 
boli Levice 2. novembra 1938 pripojené k 
horthyovskému Maďarsku. Maďarskí oby-
vatelia mesta privítali tento akt s nadšením, 
na druhej strane nemaďarské obyvateľs tvo, 
českí a slovenskí úradníci, pedagógovia a 
železničiari museli opustiť svoje služobné 
miesta. Obyvatelia českej národnosti boli 
prinútení vysťahovať sa do Čiech. Po obsadení 
mesta bola zavedená vojenská správa, ktorú 
onedlho vystriedala civilná správa. Levice 
sa stali sídlom dočasne spojenej Tekovskej 
a Hontianskej župy, boli zaradené medzi 
župné mestá. Maďarské kráľovstvo obnovi-
lo reakčnú národnostnú politiku bývalého 
Rakúska-Uhorska. Nacionalistická školská 
politika zasiahla do výchovy a vyučovania 
mládeže. Slováci, ktorí boli v ČSR 20 rokov vy-
chovávaní k národnej uvedomelosti, nenašli 
veľkú podporu u maďarskej vlády so svojimi 
požiadavkami na vzdelávanie. Zatvorili, resp. 
za maďarské vyhlásili 150 škôl Slovenskej ligy 
a 900 slovenských učiteľov, ktorí pôsobili v 
týchto školách, vyhostili s odôvodnením, že 
tieto školy boli zriadené pre deti českoslo-
venských štátnych zamestnancov, ale po ich 
odchode už nie sú potrebné. Časť škôl vyhlásili 

za maďarsko-slovenské, kde však v skutočno-
sti vyučovacia reč bola maďarská a slovenčina 
sa používala len ako reč pomocná pre doro-
zumievanie sa s deťmi. Zásada reci procity, 
tvrdo uplatňovaná bratislavskou vládou a 
obavy o osud maďarskej menšiny na Sloven-
sku prinútili maďarskú vládu k istým ústup-
kom. Vláda povolila určitý počet slovenských 
škôl a paraleliek, aj keď v tom videla brzdu 
asimilačného procesu. Na pripojenom území 
sa ponechali dve slovenské gymnáziá (Košice, 
Šurany), obchodná škola (Košice) priemyslov-
ka (Košice) a 4 meštianske školy (Nové Zámky, 
Košice, Lučenec, Šurany), resp. paralelky.1
 Politická zmena sa dotkla aj Reálne-
ho štátneho československého gymnázia v 
Leviciach. Už 3. novembra 1938 na vojenský 
príkaz pedagogický zbor začal s balením 
školského majetku, ktorý sa však nakoniec 
nepodarilo odviezť na slovenské územie. 
Študenti československej národnosti ešte v 
ten deň na protest proti novému zriadeniu 
necha li na budove školy odkaz v podobe po-
rozbíjaných okien.2
 Obsadenie Levíc maďarskými vo-
jenskými jednotkami sa uskutočnilo 10. no-
vembra 1938 a od toho dňa bolo gymnázium 
premenované na Levické maďarské kráľovské 
štátne gymnázium (A lévai magyar királyi 
állami gimnázium). Škola bola zreorga-
nizovaná na základe uhorského zákonného 
článku o strednom školstve XXX/1883, čo do 
jej života vnieslo ducha dávnych dôb. Na za-
bezpečenie odborného a metodického riade-
nia bolo gymnázium dočasne pod správou 
Kráľovského riaditeľstva školského obvodu 
oslobodených území v Debrecíne, neskôr pod 
Riaditeľstvom školského obvodu v Komárne. Odtlačok pečiatky Maďarského kráľovského gymnázia v Leviciach 

odchode už nie sú potrebné. Časť škôl vyhlásili 
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Maturitné tablo prvých absolventov maďarského gymnázia v školskom roku 1938/1939

Pál Kleiszner, dočasný riaditeľ maďarského gymnázia v rokoch 
1938 - 1939

Škola dostala opäť cirkevný charakter, 
pričom bolo preferované katolícke nábožen-
stvo ako dôležitý prvok štátnej ideológie. 
Pre katolíckych študentov to znamenalo po-
vinnú účasť na bohoslužbách, procesiách a 
duchovných cvičeniach. Vyučovanie začínalo 
modlitbou maďarského národa trojverším, 
ktoré vyjadrovalo vieru Maďarov v obnovenie 
Maďarska z obdobia pred Trianonom. Bola 
zrušená koedukácia, preto na školu prijíma-
li len chlapcov. Dievčatám z vyšších ročníkov 
bolo ale umožnené štúdium dokončiť. Do-
časným riaditeľom gymnázia sa stal Levičan 
Pál Kleiszner, ktorého 4. mája 1939 nahradil 
János Kékesy z Gymnázia Zsigmonda Kemé-
nya v Budapešti.
 Pedagógovia českej a slovenskej 
národnosti vo vyučovaní pokračovali do 12. 
novembra. V ten deň, po tretej vyučovacej 
hodine, si vedenie školy zvolalo pedagogický 
zbor a oznámilo, že vyučovanie v sloven skom 
jazyku sa s okamžitou platnosťou končí. V 
službách gymnázia preto ostali len Cy ril 
Machay, Barna Ronyec a Mária Hajnalka 
Vallóová. Slovenských a českých pedagógov 
nahradili maďarskí, zväčša pochádzajúci z 
materskej krajiny. Vyučovanie v maďarskom 
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národnom duchu začalo 14. novembra s pia-
timi profesormi. V priebehu nasledujúcich 
mesiacov sa ich počet zvýšil na sedemnásť. 
Školu museli opustiť i študenti s trvalým byd-
liskom na území Slovenského štátu. Napriek 
tomu rodičia dvoch študentov žili na Sloven-
sku. Tí, ktorí mali záujem pokračovať v štúdiu 
v slovenčine, mali možnosť prejsť na gymná-
zium do Šurian. Väčšina študentov ale ovláda-
la i maďarský jazyk, preto ostali študovať v 
Leviciach. Študenti bez znalosti maďarčiny 
boli nútení si ju osvojiť. Niektorí profesori 
nemčinu akceptovali ako dorozumievaciu 
reč. Podľa štatistiky školu v školskom roku 
1938/39 navštevovalo 222 študentov, z ktorých 
193 sa hlásilo k maďarskej, 24 k slovenskej a 5 
k nemeckej národnosti. Až 158 z nich ovláda-
lo i slovenský jazyk. Z celkového počtu sa ku 
katolíckemu vierovyznaniu hlásilo 144, k 
reformovanému 35, k evanjelickému 12 a k 
židovskému 31 študentov.4
 Počiatky vyučovacieho procesu boli 
pre pedagógov i študentov veľmi náročné. 
Napriek tomu, že mali k dispozícii vyučova-
cie pomôcky z predošlého obdobia, chýbali 
im hlavne knihy a učebnice v maďarskom 
jazyku. Tento problém čiastočne vyriešila 

tzv.  Akcia Maďar za Maďara, v rámci ktorej 
dostali do daru vyše 600 kníh. Už 24. augusta 
1939 budovu gymnázia zabrala na ubytova-
cie účely maďarská armáda. Obsadili všetky 
miest nosti okrem riaditeľne a dvoch menších 
učební, kam umiestnili hnuteľný inventár 
školy. Na intervenciu riaditeľa vojaci uvoľni-
li aspoň zborovňu, v ktorej 1. a 2. septembra 
prebehli opravné skúšky a dodatočný zápis 
do prvého ročníka. Školský rok 1939/40 sa 
začal v provizórnych podmienkach v priesto-
roch Kráľovského štátneho lýcea v Leviciach 
(učiteľský ústav) 20. septembra 1939. Do vlast-
ných priestorov sa škola vrátila až 3. novem-
bra 1939. Koncom roka 1940 padol návrh na 
pomenovanie gymnázia po staromaďarskom 
vodcovi Hubovi, no pre výnimočný stav k 
tomu nedošlo. V roku 1942 Jánosa Kékesyho 
na poste riaditeľa vystriedal Lajos Pál Bíró a v 
roku 1943 Ferenc Szeliánszky.
 Výrazný nedostatok gymnázia pred-
stavovala nevyhovujúca školská budova. Jej 
stav najlepšie opísal školský inšpektor, ktorý 
gymnázium navštívil v apríli 1940: budovu si 
od mesta prenajíma Maďarský štát. Poscho
dová budova je v zanedbanom stave, potrebuje 
kompletne ovakovať, telocvičňu nemá. Päť tried 

Študenti s Józsefom Szomolányim, profesorom latinčiny a maďarčiny, 1940 
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Maturitnú tému z latinského jazyka na prvé maturity zaslalo gymnázium z Lučenca

je dosť veľkých, ostatné sú malé a úzke. Zvlášť 
miestnosti pre knižnice nemá, učiteľská i štu
dentská knižnica sa nachádza v zborovni. Knihy 
mládežníckeho podporného spolku sú uložené 
na chodbe v skriniach. Budova nemá miesto 
pre kabinety, vlastné priestory v dvoch malých 
miest nostiach majú len fyzikálny, prírodopisný 
a chemický kabinet. Učebňa fyziky je vyhovujú
ca. Na prijímanie rodičov slúžia chodba alebo 
zborovňa. Kresliareň je celkom veľká, slúži aj ako 
kabinet výtvarnej výchovy a čakacia miestnosť 
pre študentky. Skauti, Mariánska kongregácia 
sú umiestnené v bývalom piaristickom kolégiu. 
V budove nie je zriadený byt riaditeľa ani školní
ka. Školník momentálne býva na vrátnici. Chod
by sú vyhovujúce. Chlapčenské toalety vyhovu
jú, dievčatá majú toalety spoločné s učiteľmi. 
Pivnice sú vyhovujúce. Dlažbu v celej budove 
treba vymeniť. Dvor s výmerou 228 m2 je malý 
a úzky. Ťahá sa pod hradným múrom, je zaned
baný, kamenistý, nie je vhodný na telocvik ani 
hry. Časť je nevzdušná, tmavá.5 Ďalším, oveľa 
závažnejším problémom bola slabá znalosť 
maďarčiny študentov. Profesor maďarského 
jazyka Ambrus Alaksza to zhrnul nasledovne 
a o prvých maturantoch napísal: z 19 študen
tov 18 študovalo na slovenskej škole. Ich ja
zyková znalosť maďarčiny nepresiahla hranicu 
ľudového jazyka, resp. niektorého z populárnych 
jazykov. Nevenovali sa pravidelne ani štúdiu 
maďarského jazyka ani maďarskej literatúry ... 
Na škole sa ako voliteľný predmet vyučoval i 
slovenský jazyk, ktorý si vybralo 38 študen-

tov. Profesor slovenčiny István Tóth nemal k 
dispozícii učebné osnovy ani učebnice, preto 
používal osnovy a učebnice z obdobia ČSR.
Vyučovanie slovenského jazyka bolo pre vo-
jenskú povinnosť vyučujúcich viackrát pre-
rušené. V školskom roku 1943/44 sa slovenský 
jazyk učilo 88 študentov.6
 Nový školský systém zaviedol rigo-
róznejšie vyučovanie latinského jazyka, ktorý 
bol jedným z maturitných predmetov. Prvých 
maturít v školskom roku 1938/39 sa zúčast-
nilo 19 študentov, z toho dve dievčatá (Emília 
Toman a Albína Wittwer).Témy na písomné 
maturitné skúšky pripravili gymnáziá z rô-
znych kútov Maďarského kráľovstva. Témy z 
maďarčiny a z latinčiny zaslalo gymnázium 
z Lučenca, z nemčiny Košice a z francúzske-
ho jazyka Židovské gymnázium v Mukačeve. 
Maturitné skúšky okrem jedného zložili všet-
ci študenti.7
 Maďarské školstvo kládlo väčší ak-
cent na okázalejšie sviatkovanie. Študenti 
sa povinne zúčastňovali maďarských osláv 
národných sviatkov i politických podujatí. 
Boli pri návšteve arcikniežaťa Jozefa v Levi-
ciach i pri tom, keď do Levíc bola dovezená re-
likvia pravej ruky sv. Štefana. Reorganizova-
la sa i mimoškolská činnosť študentov. Po 
dvadsiatich rokoch sa obnovila činnosť samo
vzdelávacieho krúžku s literárno-umeleckým 
zameraním, ktorého ustanovujúca schôdza 
bola 21. januára 1939. Krúžok bol neskôr pre-
menovaný na Samovzdelávací krúžok kráľa 
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Mateja. V rovnakom roku bola obnovená i 
činnosť Mariánskej kongregácie. Pri svojom 
vzniku mala 61 členov, ktorí sa stretávali 
v miestnosti na poschodí bývalého piaris-
tického kolégia.  Ďalšou mimoškolskou or-
ganizáciou, ktorá združovala študentov, bol 
Podporný spolok mládeže, ktorý chudobným 
študentom zabezpečoval učebnice a šatstvo. 
Skautský oddiel Slepého Bottyána č. 316 vzni-
kol v decembri 1938. Jeho členovia sa aktívne 
zapájali do rôznych charitatívnych a národ-
ných akcií. Oddiel združoval 56 skautov, ktorí 
pracovali v dvoch družinách. Na jeseň 1939 
vznikol Športový krúžok Ernő Pálmaya pod 
vedením profesora Tibora Semseyho, neskôr 
Endre Csergőa. Študenti sa venovali atletike, 
futbalu, boxu, stolnému tenisu, šermu, pláva-
niu, hokeju a basketbalu. Obdobou Marián-
skej kongregácie bolo náboženské združenie 
reformovanej mládeže Soli Deo Gloria, ktoré 
vzniklo v školskom roku 1940/41. V rovnakom 
roku začal svoju činnosť Študentský úľ č. 426 
(Diákkaptár), ktorého cieľom bolo získanie 
fi nančno-hospodárskych zručností, výchova 
k fyzickej práci a sporivosti. Členovia sa zapá-
jali do zberu druhotných surovín a pestovali 
slnečnicu na olej. V roku 1943 vznikol školský 
spevokol. Na základe II. zákonného článku z 
roku 1939 musela školská mládež vo veku 12 až 
23 rokov povinne vstúpiť do radov organizá-
cie Levente. Táto polovojenská mládežnícka 
organizácia vychovávala brancov pred nástu-
pom na povinnú vojenskú službu. Výcvik po-
zostával z poradových cvičení, pochodovania, 
streľby zo vzduchovky a malorážky a z rôz-
nych športových cvičení na zvýšenie kondí-
cie. Podľa vzoru armády nosili uniformu a 
čiapku s odznakom. Na konci roka 1939 spolu 
s kráľovským lýceom a meštianskou školou 
usporiadalo gymnázium pre svojich študen-
tov tanečný kurz pod vedením učiteľa tanca 
Józsefa Webera z Budapešti. Kurz prebiehal 

dvakrát týždenne v telocvični meštianskej 
školy. Študenti svojím tanečným umením 
debutovali na vitézskom bále.8
 V roku 1941 horthyovské Maďarsko 
vstúpilo na strane krajín Osi (Berlín-Rím-
Tokio) do druhej svetovej vojny a zároveň sa 
začalo jedno z najťažších období v dejinách 
gymnázia.  Maďarská vláda 26. júna 1941 na-
riadila čiastočnú mobilizáciu a začala s vo-
jenskou operáciou proti Sovietskemu zväzu. 
Narukovať muselo niekoľko pedagógov, čo 
narušilo chod školy. Niektoré predmety uči-
li nekvalifi kovaní pedagógovia. Veľká fl uk-
tuácia profesorov sa podpísala pod kvalitu 
vyučovania. Študenti sa zapájali do rôznych 
aktivít a školení a tak im na učenie neostáva-
lo veľa času. Študenti dochádzajúci z vidieka 
mali problémy s dopravou, ktorá pre vojnový 
stav často meškala. Vedenie školy preto upra-
vilo čas vyučovania, ktoré sa začínalo o 7.45 a 
končilo o 12.30 hod.9 Vyučovanie rušili sirény 
signalizujúce letecké útoky. Boli dni, kedy štu-
denti strávili celé vyučovanie v úkryte v prie-
storoch školskej pivnice. Školské roky konči-
li spravidla už v apríli. Táto ťažká doba bola 
násobená stratami blízkych i každodennými 
útrapami, ktoré so sebou prinášala vojna. 
Azda najväčšiu daň zaplatili židovskí študen-
ti. Protižidovské nálady v krajine sa odzr-
kadlili i v živote školy. Židia sa stali synony-
mom boľševizmu a cudzieho živlu. Maďarský 
parlament v rokoch 1938 až 1941 postupne 
schválil 1., 2. a 3. židovský zákon. Podľa naria-
denia ministra kultu a školstva z 19. júna 1939 
mali riaditelia gymnázií obmedziť prijímanie 
študentov židovského pôvodu na nasledujúci 
školský rok. Ich počet nesmel prekročiť 6% 
z celkového počtu prijatých študentov, čo v 
praxi znamenalo prijatie 2 – 3 osôb. To malo za 
následok vylúčenie už prijatých židovských 
uchádzačov na školský rok 1939/40 a vráte-
nie zaplateného školného.10V školskom roku 
1943/44 ich na škole študovalo 37, čo tvorilo 
10% z celkového počtu študentov. Posledných 
maturít 8. – 12. mája 1944 sa zúčastnilo 52 štu-
dentov, z ktorých desať bolo židovského pôvo-
du. Už v tom období maďarské úrady orga-
nizovali rozsiahle protižidovské akcie. Museli 
byť označení žltou hviezdou, platil pre nich 
zákaz vychádzania, zrušili im organizácie a 
spolky a zlikvidovali podniky. Do 10. mája 1944 
boli sústredení v gete, ktoré zriadili v 22 uli-
ciach alebo ich častiach. Iróniou osudu bolo, 
že židovskí študenti sa zo školských lavíc do-Odtlačok pečiatky Športového krúžku Ernő Pálmaya

Józsefa Webera z Budapešti. Kurz prebiehal 

Odtlačok pečiatky Športového krúžku Ernő Pálmaya
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Študenti tretieho ročníka s triednym profesorom LászlómThernom, školský rok 1939/40

Študenti prvého ročníka s triednym profesorom Györgyom Borbásom, školský rok 1941/42
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stali priamo do geta. Nádvorie gymnázia sa 
stalo dejiskom neľudského zaobchádzania so 
židovskými spoluobčanmi. Známy je prípad 
manželky pekára Weisza, ktorú nilaši zavesi-
li dolu hlavou na rebrík a mučili v nádeji, že 
vyzradí, kde má jej rodina ukryté peniaze a 
cennosti.11 Po troch týždňoch neľudského 
zaobchádzania Židov z geta naložili do vagó-
nov a cez Košice previezli do vyhladzovacieho 
tábora v Osvienčime. O týchto udalostiach sa 
školská ročenka vôbec nezmienila.
 Vyučovanie v školskom roku 
1944/1945 sa začalo začiatkom septembra v 
komplikovanej politickej situácii. Okupácia 
Maďarska nemeckou armádou sa vystupňova-
la v druhom polroku 1944. V októbri sa k moci 
dostal Ferenc Szálasi, vodca strany Šípových 
krížov. Všetci štátni zamestnanci museli 
zložiť Szálasimu ako vodcovi národa sľub 
vernosti. Levickí členovia strany Šípových 
krížov s Pavlom Hidassym na čele sa stali 
po vymenovaní Szálasiho za predsedu vlády 
neobmedzenými vládcami mesta. Hidassy 
dal z členov strany postaviť ozbrojené stráže, 
ktoré pokračovali v riešení židovskej otáz-
ky. Pozatýkali a gestapu odovzdali levických 
Židov, ktorí boli pokrstení a mali kresťanské 
manželky. Ich telá našli v hromadnom hrobe 

pri Banskej Štiavnici. Pavol Hidassy hroz-
bami získal za členov strany asi 50 študen-
tov gymnázia. Vyhrážal sa im, že nezložia 
skúšky, ak nevstúpia do strany. Do vstupu 
medzi nilašov ich nútil aj profesor Ambrus 
Alaksza. Po zatvorení levického gymnázia 
29. októbra 1944, keď bolo vyučovanie na všet-
kých školách prerušené, Alaksza nahovoril 
desať študentov, aby pokračovali v štúdiu na 
inom gymnáziu v Maďarsku. Chlapcov, ktorí 
sa tam vydali, chytili, odvliekli a zaradili do 
pracovných táborov. Niekoľkým sa podarilo 
ujsť a prihlásiť sa do spojeneckej armády. Štu-
dentov, ktorým sa útek nepodaril, pridelili do 
Regensburgu na rekonštrukčné práce. Tam sa 
koncom apríla 1945 dočkali oslobodenia, ale 
domov sa vrátili až v septembri 1945.12
 Od 30. októbra 1944 sa stalo celé úze-
mie Maďarska vojnovou operačnou zónou, 
v krajine bola zavedená tzv. mimoriadna 
správa. Keď sa Červená armáda približova-
la, z Levíc utekali exponenti a sympatizanti 
režimu, medzi nimi aj profesori gymná-
zia. Frontové udalosti nabrali rýchly spád 
a 2. ukrajinský front 14. decembra obsadil 
Šahy, 20. decembra Levice a 26. decembra 
dosiahli sútok Hrona s Dunajom, čím obsa-
dili východný breh na dolnom toku Hrona. 

Rozlúčka s maturitným ročníkom, 1941
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Medzi deportovanými židovskými študentmi gymnázia boli  aj Eszter Bányaiová, Tibor Erdős, Eva Bányaiová

Nemecké jednotky zaujali pozície na pravom 
brehu Hrona a jednotky Červenej armády 
na ľavom. Na východe dochádzalo k prud-
kým bojom len sporadicky. Obyvatelia veri-
li v rýchly prechod vojsk cez toto územie. 
Napriek očakávaniam ale frontová línia na 
rieke Hron zostala dlhé tri mesiace. Tiché 
a pokojné Levice sa stali obrovským vo-
jenským táboriskom. V budove gymnázia 
bol zriadený kúpeľ pre vojakov, neskôr vo-

Počet židovských študentov  v rokoch 1938 – 1944

1938/39 31

1939/40 35

1940/41 33

1941/42  38

1942/43 43

1943/44 37

jenská nemocnica. Až do konca marca 1945 
boli Levice prakticky v prvej bojovej línii, 
obyvatelia vo veku 16 až 60 rokov, medzi nimi 
i študenti gymnázia, museli byť dňom i nocou 
k dispozícii na práce pre Červenú armádu. 
Mužov brali hlavne na kopanie zákopov aj na 
niekoľko dní. Riadne vyučovanie na gymná-
ziu začalo až v nasledujúcom školskom roku 
1945/46.
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Riaditelia gymnázia v rokoch 1938 – 1944 

1. Pál Kleiszner   1938 – 1939
2. János Kékesy   1939 – 1942
3. Lajos Pál Bíró   1942 – 1943
4. Ferenc Szeliánszky   1943 – 1944

Pedagogický zbor gymnázia v rokoch 
1938 – 1944

1. Mária Valló    1938 – 1939
2. Cyril Machay   1938 – 1939
3. Jenő Klacskó   1938 – 1939
4. Mária Klacskó   1938 – 1939
5. Barna Ronyec   1938 – 1939
6. Imre Perényi   1938 – 1940
7. Lajos Ramharter   1938 – 1940
8. József Szomolányi   1938 – 1944
9. Balázs Vágó    1938 – 1944
10. Ambrus Alaksza   1938 – 1944
11. Ferenc Kmetyi   1938 – 1944
12. GézaRimanóczi   1938 – 1944
13. István Tóth    1938 – 1944
14. Rózsa Rimanóczi   1939 – 1944
15. István Boroska   1939 – 1940
16. Kálmán Podhradszky  1939 – 1941
17. Tibor Semsey   1939 – 1940
18. LászlóThern   1939 – 1941
19. Endre Csergő   1939 – 1940
20. István Ruppert   1940 – 1942
21. Vilmos Bajomi   1940 – 1940
22. Pál Schleicher   1940 – 1941
23. József Várbíró   1939 – 1943
24. Valéria Tietze   1941 – 1943
25. György Borbás   1941 – 1943
26. Gyula Györök   1943 – 1943
27. Jenő Vasteleki   1940 – 1944
28. László Gelete   1940 – 1944
29. Lajos Túry    1941 – 1944
30. Károly Szőllősy   1941 – 1944
31. Antal Garas   1942 – 1944
32. Antal Szabó   1942 – 1944
33. Jenő Makkos   1943 – 1944
34. Sarolta Michaletzky  1943 – 1944
35. Károly Patyi   1944 – 1944
36. Ferenc Csizy   1944 –  1944
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Gymnázium v Leviciach 
1945 – 1989

EVA BEŠINOVÁ
ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE – POBOČKA LEVICE

Budova gymnázia po roku 1945    

 V histórii Gymnázia v Leviciach v ob
dobí 1945 až 1989  rozlišujeme nasledovné etapy: 
1. obdobie 1945 až 1948
2. obdobie 1948 až 1953
3. obdobie 1953 až 1960
4. obdobie 1960 až 1969
5. obdobie 1969 až 1989
 Každé obdobie znamenalo určitú 
vývojovú etapu v dejinách Československa, 
ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila vývoj 
školského vzdelávania a školských reforiem.

Štátne gymnázium v Leviciach (1945 – 1948) 
 Po oslobodení Československa sa v 
krajine začalo budovať  ľudovodemokratické 
zriadenie V ekonomickej oblasti sa nové zria
denie prejavilo znárodnením priemyslu, 
peňažníctva a pozemkovou reformou. Nem

com a Maďarom zrušili občianstvo. Podľa 
dekrétu prezidenta republiky č. 33/1945 sa 
maďarskí obyvatelia nesmeli obracať na 
úrady po maďarsky. V zmysle nariadenia SNR 
č. 34/1945 Zb. SNR boli všetky gymnáziá na 
Slovensku, vrátane gymnázií na prinavráte
nom území, poštátnené a mali názov štátne 
gymnázium.1 Vyučovalo sa po slo vensky, 
mnohí žiaci, pochádzajúci z Levíc a okolitých 
obcí s prevahou maďarského obyvateľstva  
mali problém s ovládaním vyučovacieho ja
zyka. V zložitom povojnovom období sa obno
va a činnosť Štátneho gymnázia v Leviciach 
v školskom roku 1945/46 odvíjala od plnenia 
troch základných podmienok. Po prvé, nut
nosť zabezpečiť opravu a neskôr prevádzku 
budovy gymnázia, po druhé, vymenovať nový 
profesorský zbor a po tretie, urobiť prijímacie 
konanie pre študentov 1. až 8. ročníka. Uve
dené podmienky sa vďaka obrovskej snahe 
a elánu vedenia školy, študentov, rodičov a 
podpore mesta Levice a okresných inštitúcií 
podarilo zrealizovať. Školský rok 1945/1946 sa 
slávnostne začal 1. októbra 1945. 
 Škola mala naďalej sídlo v pôvodnej 
budove gymnázia, na dnešnej ulici Kálmána 
Kittenbergera v Leviciach. Od konca decem
bra 1944 do polovice apríla 1945 bola v budove 
školy nemocnica Červenej armády, neskôr 
v nej boli ubytované vojenské jednotky Čer
venej a rumunskej armády. Po odchode voja
kov sa vykonala prehliadka budovy a začali sa 
spisovať vojnové škody. V správe o stave školy 
z 24. apríla 1945 poverený riaditeľ Cyril Ma
chay konštatoval: Boli zničené a rozbité okná, 
drevené dvere, kľučky, zámky, ukradnuté alebo 
rozbité pece na kúrenie, bolo zničené zariadenie 
v školníkovom byte, bola poškodená strecha, 
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Miestna správna komisia v Leviciach  

kanalizácia, vodovod a  elektrická inštalácia, 
na chodbe na prízemí sa prepadla dlažba, vo 
viacerých triedach boli poškodené dlážky. Celá 
budova bola špinavá a zadymená. Školský ná
bytok, lavice, skrine, stoličky boli rozpílené, 
rozbité, použité na kúrenie. Učebné pomôcky a 
obrazy boli rozbité a ukradnuté, školský klavír 
zmizol.2
 Prvý rozpočet na stavebné úpra
vy z apríla 1945 bol v sume 235 301 Kč. Škody 
na zariadení školy a učebných pomôckach 
boli vyčíslené na 400 000 Kč. Dňa 26. júla 1945 
Ing. Závarský zo Štátneho stavebného úra
du v Banskej Bystrici opäť prezrel budovu a 
stavebné práce zadali 8. augusta 1945 fi rme 
Kolektivum vo Zvolene. Keďže stavebné práce 

napriek urgenciám zo Štátneho stavebného 
úradu v Nitre i Povereníctva SNR pre dopravu 
a verejné práce v Bratislave postupovali veľmi 
pomaly, od 15. septembra  1945 práce začala 
vykonávať nová stavebná fi rma J. Němečeka z 
Levíc. Postupne sa vyčistila a vydezinfi kovala 
studňa, všetky triedy, chodby a iné priestory, 
vykonali sa murárske, stolárske, maliarske 
práce, opravila sa strecha, vodovod a elek
trická inštalácia.3 
 Stavebné práce pokračovali s prob
lémami aj počas  školského roka. Keď staveb
ný úrad nedodal sklo, na zasklenie okien v 
triedach, administratívnych miestnostiach, 
záchodoch  a v školníkovom byte sa použilo 
sklo zo skríň a obrazov. Nezasklené ostali okná 
na chodbách. Vďaka šikovnosti kuriča Lukáča 
Kušteka a jeho pomocníka Františka Zoráda sa 
podarilo  opraviť staré pece na kúrenie, takže 
sa kúrilo vo všetkých triedach a vyučovanie 
nemuselo byť prerušené.4 Aktívnu pomoc pri 
stavebných prácach poskytovali aj profesori 
Andrej Vrábel, Jozef Okošy a i.
 Vytváranie nového pedagogického 
zboru zabezpečovalo Povereníctvo Sloven
skej národnej rady pre školstvo a osvetu 

Odtlačok pečiatky Štátneho gymnázia v Leviciach z roku 1945  



106

107

PRVÁ KAPITOLA / HISTÓRIA

v Bratislave, ktoré povolávalo a menovalo 
(dočasných) riaditeľov a profesorov do služby 
v Štátnom gymnáziu v Leviciach.
 Rozhodnutím Školskej správy v 
Leviciach 25. januára 1945 bol za dočasného 
riaditeľa školy menovaný Cyril Machay. 
Rozhodnutím z 2. apríla 1945 bol za dočasného 
riaditeľa vymenovaný Ján Kováčik, referent 
Okresného národného výboru v Leviciach, ale 
tento funkciu neprijal. Povereníctvo SNR pre 
školstvo a osvetu v Bratislave rozhodnutím z 
28. apríla 1945 za  dočasného riaditeľa školy vy
menovalo Jána Mikleša, profesora z Banskej 
Bystrice, ktorý funkciu neprijal. Dňa 12. júla 
1945 funkciu riaditeľa školy prevzal profesor 
Ján Kováčik z Prešova. Dekrétom z 3. októbra 
1945 bol správou školy poverený Ján Úlehla, 
ktorý túto funkciu vykonával do 8. februára 
1946, kedy bol za dočasného riaditeľa opäť 
menovaný profesor Ján Kováčik.
 Z predchádzajúceho, maďarského 
pedagogického zboru sa do služby českoslo
venského školstva prihlásili profesori  Mária 
Zora HoffmannováVallová a Ľudovít Túry. 
Od septembra 1945 postupne  do školy nastú
pili Mikuláš Krošlák z Nitry,  Jozef Ľ. Okošy z 
Trenčína,  Jozef Kľučka zo Šurian,  Ján Holý z 
Bratislavy, Andrej Vrábel z Banskej Bystrice, 
Ján Havran zo Skalice, Mária Fitalová z Pe
zinka, Ján Úlehla z Prahy, Magda Zaicová  
Bielková z Liptovského Mikuláša, Ján Falat z 
Prešova, Elvíra Hadačová zo Stropkova a Žofia 
Poljaková zo Žiliny. Vyučovanie náboženstva 
evanjelickej reformovanej cirkvi zabezpečoval  
Anton Szabó, náboženstva evanjelickej cirkvi a. 
v. farár   Július Lanštiak a rímskokatolíckeho 
náboženstva Ľudovít Túry a od 11.12.1945 ThDr. 
Jozef  Mistrík. Dňa 25. februára 1946 nastúpila 
profesorka Ida Lichtnerová z Banskej Bystrice, 
2. marca 1946 Božena Ácsová, 13. mája 1946 
nastúpil dr. Rudolf Lichtner a 28. mája 1946 
Oto Dobrík. Uvedení profesori a profesorky 
tvorili prvý pedagogický zbor po oslobodení 
Československa. Pomocný personál tvorili po
mocný zriadenec František Zorád,  kurič Lukáč 
Kuštek a  upratovačka Mária Školníková.
 Prijímacie skúšky sa konali do všet
kých ročníkov  z technických príčin (nevy
hovujúca budova, neexistujúci profesorský 
zbor) až v septembri 1945. V októbri 1945 
bolo evidovaných 408  študentov, z toho 330 
chlapcov a 78 dievčat, v decembri 1945 spo
lu 412 žiakov. Počas celého školského roka sa 
menil počet žiakov z dôvodov zmeny bydlis

Podpisy členov profesorského zboru z roku 1945 

ka a  od mája 1946 aj z dôvodov repatriácie, 
výmeny obyvateľstva medzi Československom 
a Maďarskom.
 Vyučovanie  sa začalo 1. októbra 1945 
omšou a službami Božími v kostoloch rím
skokatolíckej cirkvi, evanjelickej a.v. a evan
jelickej reformovanej cirkvi. V uvedený deň sa 
konala  aj úvodná  porada profesorského zbo
ru, na ktorej sa rozdelili vyučovacie predmety, 
triednictvo a správa školských zbierok. Na po
rade sa rozhodlo aj o vyučovaní anglického ja
zyka (v triedach V. až VII.) popri ruskom jazyku 
a o vyučovaní nemeckého jazyka v VIII. triede. 
 Pri výučbe sa  v povojnových rokoch 
ukázali rôzne problémy, ako boli nedostatok 
učebníc, preťažovanie žiactva, nedostatok zoši
tov, písacích a rysovacích potrieb, nedostatok 
tlačív na triedne katalógy.  Profesorský zbor 
na porade 1. októbra 1945 rozhodol, aby učiteľ 
po výklade novej látky učivo zhrnul a krátky 
prehľad napísal na tabuľu alebo nadiktoval, 
čo bolo dôležité pre študentov, ktorí ešte do
bre neovládali slovenský jazyk.
 V súvislosti s novými vnútropoli
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Rozvrh hodín v školskom roku 1945/1946

tickými pomermi Povereníctvo pre školstvo 
a národnú osvetu dňa 14. marca 1945 vydalo 
Obežník č. 4 o zmene učebného plánu a výcho
vy na gymnáziu pre školský rok 1944/45. Na
miesto predmetu jazyk nemecký sa zaviedol 
jazyk ruský a vyučovanie jazyka nemeckého 
bolo preradené do predmetu druhý živý jazyk, 
jazyk latinský sa prestal vyučovať v III. a IV. 
triede, v  V. triede sa znížil počet vyučovacích 
hodín latinčiny  na 4 hodiny, spoločenská 
výchova sa nevyučovala.5
 Od 1. do 24. augusta 1945 sa v škole 
konal kurz slovenského jazyka a ruského ja
zyka, ako príprava na prijímacie skúšky. Ján 
Kováčik sa zúčastnil 25.8.1945 pohrebu majora 
Daniela Gondu v Žemberovciach.
 Aj napriek zhoršeným hospodárskym 
pomerom a problémom so zásobovaním tova
rom každodennej potreby sa  mladosť, elán 
a radosť z pokojného mierového života  pre
javovali nielen pri obnove zničenej krajiny, 
ale i v študentskom živote a mimoškolských 
kultúrnych a športových aktivitách. V 
dňoch   22. až 31. októbra 1945 sa konali  stre
doškolské ľahkoatletické preteky žiakov VI. až 
VIII. triedy.  Riaditeľ Ján Úlehla konštatoval: 
Náš ústav nemá ihriska pre konanie pretekov. 
Vrhy guľou sme previedli na dvore, behy na 

neupravenom športovom ihrisku, skoky a hod 
granátom na ihrisku Štátnej učiteľskej akadémie 
v Levi ciach. K nedostačujúcemu náradiu požiča
li žiaci stopky a meracie pásmo, učiteľská aka
démia jednu guľu a posádkové veliteľstvo gra
náty. Pretože sme sa o pretekoch dozvedeli 
oneskorene, nemali žiaci nijaký tréning. Jeho 
nedostatok sa naj viac prejavil pri pomerne ťaž
kom behu na 1 500 m, ktorý niektorí žiaci len s 
ťažkosťou dokončili.6 
 Profesori a študenti gymnázia sa ak
tívne zúčastňovali na politických sviatkoch 
a kultúrnych a spoločenských podujatiach v 
meste Levice, ako boli oslavy 28. októbra (vznik 
Československej republiky v roku 1918), 28. 
októbra 1945 bol odhalený pomník hrdinom 
boja a práce na Hlavnom námestí v Leviciach, 
7. novembra boli oslavy  Októbrovej sovietskej 
revolúcie, oslavy 17. novembra, 26. februára 
1946 vyhodnotenia literárnej súťaže v písaní 
poézie a prózy, 2. marca  sa konali recitačné 
preteky, 7. marca 1946 oslavy T. G. Masaryka, 1. 
mája 1946  profesorský zbor a študenti oslávi
li sviatok práce v sprievode, 3. mája 1946  sa 
konali recitačné preteky,  v dňoch 4. a 5. mája 
1946 sa konali veľké  oslavy M. R. Štefánika 
pri príležitosti prenesenia Štefánikovej sochy 
z Nitry do Levíc, 9. mája 1946 lampiónový 
sprievod a oslavy 1. výročia Dňa víťazstva, v 
dňoch 19. a 20. júna Deň brannosti, prehliadka 
kasární a účasť na vojenskom výcviku. 
 Na konci školského roka sa v VIII. 
triede  konali skúšky dospelosti, dnešné ma
turity. Dňa 25. apríla 1946 sa konali písomné 
skúšky dospelosti z jazyka slovenského, 26. 
apríla z jazyka latinského, 28. mája až 4. júna  
triedne skúšky. Dňa  5. júna 1946 sa začal aka
demický týždeň a v dňoch 17. – 19. júna 1946  
ústne skúšky dospelosti za prítomnosti pred
sedu  komisie  Emanuela Kettnera z Pove
reníctva školstva a osvety. V dňoch 25. a 26. 
júna 1946  boli prijímacie skúšky do vyšších 
tried a 27. júna prijímacie skúšky do I. triedy.
 Dňa 23. mája 1946 navštívil školu 
minister poľnohospodárstva Július Ďuriš a na 
knižnicu školy venoval 20 tisíc Kčs.7
 Riaditeľ školy dôrazne upozorňoval 
na dodržiavanie obežníka č. 5/1945, ktorý 
upozorňoval  na zneužívanie mládeže na 
protištátnu činnosť, rozširovanie letákov, 
konanie demonštrácií a protižidovských 
výtržností a na zvýšenie štátoobčianskej, vlas
teneckej, národnej a slovanskej výchovy vo všet
kých predmetoch, menovite v občianskej náuke, 
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dejepise, zemepise, literatúre.8
 Dňa 15. decembra 1945 sa konala 
porada rodičovského združenia pri Štát
nom gymnáziu v Leviciach, na ktorej  bol za 
predsedu  zvolený Ján Hlôška, za podpredse
du riaditeľ Ján Úlehla, za tajomníka Mária 
Fitalová, za pokladníka Anton Ondruš a za 
profesorský zbor Ján Kováčik, Cyril Machay a 
Mária Fitalová, za revízorov účtov Július Bažo 
a Andrej Vrábel. Pre chudobných žiakov sa 
vykonala ošacovacia akcia, vyzbierali sa líst
ky na šaty a obuv pre žiakov a vykonala sa aj 
finančná  zbierka, v ktorej sa vyzbieralo 8 003 
Kčs. Na zakúpenie kníh pre žiacku knižnicu 
rodičovské združenie venovalo 5 000 Kčs.
 Aktívnu činnosť vyvíjal Štúrov 
vzdelávací krúžok na čele s Michalom 
Verešom a divadelný krúžok, ktorý pod ve
dením Márie Fitalovej a Andreja Vrábla na
cvičil divadelnú hru Ivana Stodolu Marína 
Havranová a hru Petra Karvaša Meteor.9
 Školská rada si zvolila nový výbor, 
predsedom sa stal František Berkeš. Školská 
rada sa starala hlavne o sociálne záleži
tosti študentov a úzko spolupracovala s 
rodičovským združením.
 Cez letné prázdniny 1946 bola celá 

Tablo absolventov gymnázia z roku 1946

škola dôkladne vyčistená, ale žiadané opra
vy sa neuskutočnili. Na opravy a doplnenie 
vnútorného zariadenia dostala škola od pove
reníctva školstva a osvety mimoriadnu sub
venciu 270 000 Kčs.
 Na úvodnej porade profesorského 
zboru 4. septembra 1946 boli určení správco
via zbierok a knižníc  nasledovne: učiteľskú 
knižnicu zabezpečoval Andrej Vrábel, žiacku 
knižnicu Jozef Okošy, prírodopisné zbierky 
Cyril Machay, fyzikálne zbierky Žofia Polja
ková, chemické zbierky Július Datko, neskôr  
Paula Hudíková, matematickogeometrické 
zbierky Andrej Vrábel, kresliarske zbierky 
Božena Ácsová a telocvičné náradie Mikuláš 
Krošlák. Elena Sumarová bola vedúcou samo
vzdelávacieho krúžku, vedúcim športových 
krúžkov bol Mikuláš Krošlák,  vedúcim doras
tu Červeného kríža Cyril Machay, ktorý bol aj 
sociálnym referentom študentov. Propagáciu 
časopisov zabezpečovala Zora Hoffmannová 
a Cyril Machay, správkyňou zborovne bola 
Mária Fitalová. Zástupcom riaditeľa bol An
drej Vrábel.
 V školskom roku 1946/1947 bolo 
zapísaných spolu 538 žiakov, z toho 415 chlap
cov a 132 dievčat, v novembri 1946 sa zvýšil 
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Príhovor Laca Novomeského pri príležitosti vítania Slovákov                
z Maďarska v roku 1947 

počet študentov na 547. Študenti ôsmich 
ročníkov sa učili spolu v 12 triedach. Keďže 
budova školy kapacitne nepostačovala, dve 
triedy sa učili v bývalej židovskej škole. Od 
20.2.1947 jedna trieda bola umiestnená v Štát
nej ľudovej škole v Leviciach,  potrebné zaria
denie pre triedu požičal Anton Ondruš zo 
Zväzu hospodárskych družstiev. Na žiadosť 
rodičov sa zaviedla výučba druhého živého 
jazyka, francúzskeho jazyka.10
 V dňoch 6. až 8. novembra 1946 vyko
nal vládny radca Mikuláš Horňák z Povere
níctva školstva a osvety v Bratislave inšpekciu 
v škole.
 Školský rok 1946/1947 bol bohatý 
na kultúrnospoločenské podujatia, uvád
zame len niektoré: dňa  11. septembra 1946 
sa konal  koncert spevokolu z Lišova, dňa 16. 
septembra 1946 sa premietal film Športová 
pre  h liad ka v Moskve,  1. októbra 1946  ruská 
rozprávka Bohatier Nikita,  26. októbra 1946  
sa konali oslavy Dňa  slobody, 30.  októbra 1946 
premietanie filmu  Babička, 7.novembra osla
va ruskej Októbrovej revolúcie, 8.novembra  
spomienková slávnosť na P. O. Hviezdoslava.11 
Dňa 15. decembra 1946 sa konalo slávnostné 
odovzdanie vianočného stromu verejnosti, 
dňa 21. decembra 1946 slávnostné divadelné 
predstavenie pri príležitosti 2. výročia oslo
bodenia Levíc a začatia kultúrnej dvojročen
ky. Dňa  18.  februára 1947 sa konal  fašiangový 
večierok, 22. februára oslavy výročia založenia 
Červenej armády, 7. marca  výročie narodenia 
T.G.Masaryka. V dňoch  12. a 13. apríla 1947 sa 
konala okresná divadelná prehliadka, štu
denti gymnázia zahrali hru Meteor a získali 
1. miesto v skupine mestských začiatočníkov.  
Dňa  14. apríla 1947 sa konalo oficiálne  priví
tanie Slovákov z Maďarska,  na manifestácii  
prehovorili L. Novomeský, R. Fraštacký, ge
nerál Nosek a i.12V dňoch 15. až 17. júna 1947 
študenti pod vedením Boženy Ácsovej pri
pravili výstavu výkresov.13 
 Hoci škola nemala vlastnú telocvičňu 
a potrebné pomôcky a náradie,  zvyšoval sa 
počet športových a branných podujatí. Škola 
využívala telocvičňu Učiteľskej akadémie v 
Leviciach a  ihrisko, plaváreň a klzisko v meste 
Levice. Uskutočnilo sa osem pochodových 
cvičení, cvičenie 29. januára 1947 žiaci absolvo
vali na lyžiach, korčuliach alebo sánkach. Žiaci 
sa zúčastňovali na pretekoch v ľahkej atletike 
a absolvovali zápasy vo futbale, basketbale, 
volejbale a hádzanej so strednými školami v 

Leviciach, Zlatých Moravciach, Nových Zám
koch a v Komárne. V dňoch 25. až 30. júna 1947 
sa 201 žiakov zúčastnilo na Telovýchovných 
slávnostiach československých škôl v Prahe.14 
 V školskom roku 1947/1948 osem 
ročníkov gymnázia tvorilo 14 tried a školu 
navštevovalo spolu 612 študentov, 424 chlap
cov a 188 dievčat. Pedagogický zbor mal 16 čle
nov, riaditeľom bol Ján Kováčik, zástupcom 
riaditeľa  bol Andrej Vrábel, správkyňou zbo
rovne bola Mária Fitalová a zástupcami zboru 
v rodičovskom združení boli katechét Ernest 
Solčáni, Žofia Poljaková, Mária Fitalová a Zora 
Hoffmannová.
 Okrem uvedených správcov zbie
rok a knižníc pribudla nová funkcia, dozor 
nad dochádzkou do kina, mali ho profesori 
Ján Falat a Mária Fitalová, vedením brannej 
výchovy bol poverený Jozef Okošy. Profesori 
Mikuláš Krošlák a Mária Fitalová sa v júli 1947 
zúčastnili na štátnom kurze telesnej a bran
nej výchovy v Bratislave. Návšteva kina bola 
obľúbená aktivita, spoločné predstavenia boli 
raz za mesiac, študenti siedmeho a ôsmeho 
ročníka mohli voľne navštevovať popoludňaj
šie predstavenia, žiaci piateho a šiesteho 
ročníka s povolením triednych profesorov a 
nižšie triedy s povolením triednych profeso
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rov len vybrané filmy. Študenti siedmeho a 
ôsmeho ročníka mali povolenú návštevu ka
viarne v sobotu do 22. hodiny.15
 Vzhľadom na veľký počet žiakov trie
da I.B bola umiestnená v bývalej židovskej 
škole, triedy I. A a  IV. A v Štátnej ľudovej škole 
v Leviciach a študenti III. A mali vyučovanie 
popoludní a od 18. novembra 1947 sa učili v 
triede zriadenej  na hrade.  Nedostatočný 
počet pedagógov spôsoboval ich preťaženosť 
a  veľa nadpočetných hodín. Stále bol veľký 
nedostatok učebníc a učebných pomôcok. 
Hudobná výchova sa nevyučovala, pretože 
škola nemala profesora s potrebnou kvali
fikáciou. Povinnými sa stali pochodové cviče
nia, ktoré sa konali každý mesiac. Telesná 
výchova sa vykonávala v telocvični Štátnej 
dievčenskej ľudovej školy v Leviciach a v Štát
nej meštianskej škole v Leviciach. Osobitnou 
skupinou boli študenti – repatrianti (Slováci 
presídlení z Maďarska), ktorým nedostatky v 
jazyku slovenskom neumožňovali dosahovať 
lepšie študijné výsledky.16
 Vyučovací proces v prvom polroku 
narúšali stavebné práce murárske, inštalačné 
(rozšírenie vodovodu, oprava kanalizácie) a 
maliarske. Prerušené vyučovanie trvalo do 17. 
novembra 1947, kolaudácia sa uskutočnila 18. 
decembra 1947.
 Profesori a študenti sa zúčastnili 
na nasledovných kultúrnych a športových 
podujatia: 8. septembra 1947 sa konala školská 
oslava Slovenského národného povstania, 10. 
septembra 1947 sa študenti zúčastnili na pre
mietaní filmu Syn pluku, 13. a 15. septembra 
1947 sa konala spomienka na 10. výročie úmr
tia T. G. Masaryka, 24. septembra 1947 a 1. ok
tóbra 1947  sa konali  futbalové  zápasy  medzi 
gymnáziom a Učiteľskou akadémiou v Levi
ciach, 15. a 19. októbra sa konali ľahkoatletické 
preteky na ihrisku ŠK Levice pod vedením 
Mikuláša Krošláka a Dr. Vojtecha Štibraného, 
gymnázium získalo putovný pohár ŠK Levice. 
Ďalšími akciami boli oslavy 28. októbra, 7. 
novembra, dňa 22. novembra 1947 boli žiaci 
v kine na filme Caesar a Kleopatra. Študenti 
počas exkurzií poznávali historické pamiat
ky Nitry, Trnavy a oboznámili sa s činnosťou 
Strojovej a traktorovej stanice v Kalnej nad 
Hronom.17
 Dňa 9. januára 1948 sa žiaci z vyšších 
tried zúčastnili prednášky zástupcu štábu 
Trate mládeže o brigádnickom hnutí a Trati 
mládeže. Dňa 10. januára 1948 družstvo školy 

odohralo basketbalový zápas s gymnáziom 
v Nových Zámkoch.18 Dňa 9. februára 1948 
sa konala študentská fašiangová zábava, 14. 
februára sa žiaci zúčastnili na basketbalovom 
a pingpongovom zápase v Zlatých Morav
ciach. Vo februári sa študenti piateho a šieste
ho ročníka zúčastnili v Bratislave na divadel
nom predstavení Smrť Jánošíkova. Dňa 24. 
februára 1948 sa konal symbolický štrajk, 29. 
februára 1948 sa v Leviciach konali lyžiarske 
preteky, ktorých sa zúčastnilo 13 chlapcov a 5 
dievčat. Dňa 2. apríla 1948 sa konalo školské 
predstavenie žiakov V.A triedy Tanec nad 
plačom, hru režírovala Elena Sumarová. Dňa 
11. apríla 1948 sa študenti zúčastnili na národ
nej zmene v lesnom závode na Tlstom vrchu 
a pri oprave ihriska ŠK Levice. Dňa 18. apríla 
1948 sa na Námestí hrdinov  konala slávnost
ná manifestácia za nový školský zákon.19 
Medzi 2. a 4. májom 1948 sa študenti zúčast
nili  na Slovanskej pôdohospodárskej výstave 
v Prahe, dňa 21. mája 1948 študenti privíta
li predsedu Zboru povereníkov dr. Gustáva 
Husáka na Námestí hrdinov v Leviciach.20
 Na žiadosť Okresného koordi
načného výboru odbojových zložiek v Levi
ciach bol od februára 1948  na gymnáziu zria
dený dvojročný  prípravný kurz pre skúšky 
dospelosti členov uvedenej organizácie s 
nasledovnými predmetmi: jazyk slovenský, 
ruský, francúzsky a latinský, dejepis, zemepis, 
prírodopis, chémia a matematika.21 
 Počas letných prázdnin 1948 sa 70 
študentov a dvaja  pedagógovia (Andrej Vrá
bel, Mikuláš Krošlák)  zúčastnili brigády na 
stavbe Trate mládeže. 

(Štátne) Gymnázium  v Leviciach (1948 - 1953)
 Obdobie po Februári 1948 a prvá  
polovica päťdesiatych rokov bolo naj
tvrdšie obdobie vlády Komunistickej strany 
Československa, kedy boli zrušené a zmenené 
politické, občianske,  hospodárske práva a  
zmenilo sa postavenie cirkvi v spoločnosti. 
Pre študentov a profesorov to bolo obdobie bu
dovateľské, ale aj  plné propagácie a agitácie.
 Podľa ustanovenia § 87 zákona č. 
95/1948 Sb. z. o základnej úprave jednotného 
školstva (školský zákon) Povereníctvo škol  s tva 
a osvety v Bratislave pridelilo prvý, druhý a tretí 
ročník gymnázia na novovzniknutú  II. Stred
nú školu v Leviciach. V dôsledku tejto organi
začnej zmeny  na gymnáziu v školskom roku 
1948/1949 zostali nasledovné  triedy: IV. A, IV. 
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B, V. A, V. B, V. C, VI. A, VI. B, VI. C, VII. A, VII. B 
a VIII. s počtom žiakov 426, z toho 296 chlapcov 
a 130 dievčat. Škola mala mať pôvodne deväť 
tried, ale dve triedy z Učiteľskej akadémie v 
Leviciach boli pričlenené ku gymnáziu. Opäť 
nastal problém s nedostatkom učební, pre
to tri triedy piateho ročníka mali zavedené 
striedavé vyučovanie.22 Od 3. januára 1949 sa 
V.C trieda presťahovala do učebne v bývalej 
kalvínskej škole. Profesor Mikuláš Krošlák 
bol ustanovený za administratívneho tajom
níka školy. 
 Študenti a profesori sa zúčastnili na 
tradičných, ale aj nových politických a kultúr
nospoločenských podujatiach: 8. septembra 
1948 sa uskutočnila smútočná spomienka na 
zomrelého Dr. E. Beneša, 14. septembra 1948 
spomienka na prezidenta T. G. Masaryka a 
pracovná zmena žiakov na športovom ihri
sku, 7. októbra 1948 školské predstavenie hry 
Júliusa BarčaIvana Mastný hrniec, 27. októbra 
1948 oslavy Dňa slobody, 6. novembra osla
va Veľkej októbrovej revolúcie, 22. novembra 
sa žiaci zúčastnili slávnostnej akadémie pri 
príležitosti 52. narodenín prezidenta Klemen
ta Gottwalda, a 21. januára 1949 na školskej 
oslave 25. výročia úmrtia V. I. Lenina.
    V školskom roku 1948/1949 pribudli špor
tové podujatia, pochodové cvičenia a národné 
zmeny a brigády. Dňa 28. septembra 1948 sa 
odohral futbalový zápas medzi gymnáziom a 
učiteľskou akadémiou, 30. septembra turnaj 
o pohár prof. Štarkeho v Kremnici, 2. októbra 

medzitriedne ľahkoatletické preteky. 28. ok
tóbra sa žiaci zúčastnili Behu 28. októbra a 2. 
novembra  štafetového behu Bez 7. novembra 
1917 by nebolo 28. októbra 1918. V dňoch 5.   6. a 
8.  októbra šiesty ročník  brigádoval v ľudovej 
tehelni, 24. a 26. októbra sa žiaci zúčastnili na 
národnej zmene mládeže, v repnej brigáde, za 
čo boli odmenení sumou 3650 Kčs.23 Študen
ti aj v druhom polroku absolvovali značné 
množstvo filmových predstavení, špor
tových podujatí, divadelných predstavení, 
osvetových prednášok, celonárodných zmien 
práce, brigád a besied, ktoré podľa vyjadrenia 
riaditeľa Kováčika sťažovali štúdium a rozpty
ľovali žiakov, preto profesori mali podávať 
výklad stručne a zrozumiteľne. Gymnázium 
nemá vychovávať odborníkov, ale má dať žia
kom základný ucelený názor o jednotlivých 
predmetoch. Zlepšeniu prospechu má napomôcť 
i socialistické súťaženie v triedach.24 
 V uvedenom školskom roku učili na 
gymnáziu aj profesori z Učiteľskej akadémie 
v Leviciach, Alena Kutlíková, Henrich Šaling, 
Jozef Podoba, Mária Polerecká a Július Lanštiak.
 Podľa  rozhodnutia Povereníctva škol
stva, vied a umení v Bratislave z februára 1949 
kompetencie v personálnej, hospodárskej a 
finančnej oblasti prešli na odbory školstva no
vozriadených krajských národných výborov.
 Školský rok 1949/1950 sa začal boho
službami a v slávnostnom príhovore riaditeľ 
Kováčik hovoril o záveroch IX. zjazdu KSČ, o 
výchove v duchu dialektického a historického 

Gymnazisti pred odchodom na nábor do JRD v roku 1952
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materializmu, v duchu marxizmu a leninizmu,  
a o  úlohách päťročnice. Nové politické smero
vanie spoločnosti sa začalo postupne prejavovať 
aj v každodennej činnosti školy.  Na mimoriad
nych poradách boli profesori oboznamovaní 
s aktuálnymi politickými úlohami,  triedy a 
priestory školy boli upravené predpísanou 
výzdobou, školská a učiteľská knižnica boli do
plnené odporúčanou  politickou literatúrou. 
Žiaci sa zúčastňovali na politicky zameraných 
divadelných hrách a filmoch (Volá vás Taj
mýr, Oceľové srdcia, Hľadá sa poklad, Detstvo 
M. Gorkého, Víťazstvo športu, Na stráži mieru),  
výstavách (Z dvojročnice do päťročnice), verej
ných oslavách (narodeniny J. V. Stalina, T. G. 
Masaryka, V. M. Molotovova, V. I. Lenina, V. 
V. Majakovského),  na brigádach v poľnohos
podárstve a v lesnom závode na Tlstom vrchu, 
v  náboroch do roľníckych družstiev.
 Žiaci boli začlenení do 11 tried  (V. A, 
V. B, V. C, VI. A, VI. B, VI. C, VII. A, VII. B, VII. C, 
VIII. A, VIII. B.) a na začiatku školského roka 
bola zapísaných 356 žiakov, z toho 247 chlap
cov a 109 dievčat. Triedy mali vetvy reálne ale
bo gymnaziálne s výučbou  druhého cudzie
ho jazyka anglického alebo francúzskeho. 
Zástupcom riaditeľa bol Andrej Vrábel, 
samo vzdelávací krúžok pri Školskej skupine 
Československého zväzu mládeže dozoroval 
Jozef Okošy, vedúcim telovýchovných kurzov 
bol Mikuláš Krošlák, vedúcou dorastu Čer
veného kríža bola Mária Fitalová, vedúcim 
brannej výchovy bol Jozef Okošy.25 
 Náboženstvo vyučovali katechét 

Viktor Bernard Kurucár z rehole Tešiteľov 
a evanjelický farár Július Lanštiak. Dňa 14. 
apríla 1950 počas Akcie K (rušenie mužských 
kláštorov a reholí) Štátna bezpečnosť zaistila 
Viktora Kurucára,  ďalších kňazov z  kláštora 
Tešiteľov  a  sedem novicov, žiakov gymnázia. 
Budovu kláštora spolu s inventárom prevzal  v 
zastúpení  Povereníctva školstva, vied a umení 

v Bratislave riaditeľ Ján Kováčik. Vyučovaním 
rímskokatolíckeho náboženstva boli pove
rení profesori zboru katolíckeho vierovyzna
nia. V školskom roku 1950/1951 sa náboženská 
výchova stala nepovinným predmetom. 
Cieľom  bolo úplne odstrániť náboženskú 
výchovu zo škôl a presadiť ateizáciu školy.26
 Škola nadviazala družobné vzťahy s 
Gymnáziom vo Veľkom Meziříčí. 
 Od decembra 1949 sa začalo učiť 
podľa nových učebných osnov, aj keď chýba
li učebnice. Do ľudových kurzov ruštiny sa 
zapojili profesorky Mária Fitalová, Gabriela 
Tatincová, Elena Sumarová a 11 žiakov.
 Početné boli športové aktivity, z 
ktorých uvádzame len niektoré: basketba
lový zápas s Vyššou zdravotnou školou v 
Bratislave, s Gymnáziom v Rimavskej Sobote, 
lyžiarske preteky  s Učiteľskou akadémiou v 
Leviciach, krajské preteky v basketbale v Par
tizánskom, basketbalové preteky v Košiciach,  
cezpoľný beh Majstrovstvá Slovenska. Výz
namný úspech dosiahol tanečný a recitačný 
súbor pod vedením Eleny Sumarovej, ktorý  v 
zborovej recitácii a spevoch zvíťazil v okres
nom aj krajskom  kole a v celoštátnom kole 
obsadili 3. miesto.  Profesori Elena Sumarová, 
Henrich Šaling a Jozef Okošy sa ako aktívni 
členovia Mestského divadelného združenia 
v Levi ciach v decembri 1949 zúčastnili na 
Divadelnej žatve 1949 v Prahe.
 V dňoch od 24. do 31. januára 1950 sa 
234 žiakov zúčastnilo lyžiarskeho vý cvikového 
kurzu v Gelnici a v stredisku Čierna Hora pri 
Nálepkove.  Finančnú podporu v sume 59 070 
Kčs poskytli Okresný národný výbor v Levi
ciach, MSK v Leviciach, Červený kríž v Levi
ciach a Združenie rodičov a priateľov školy 
pri Gymnáziu v Leviciach.27
     V marci 1950 vykonali krajskí inšpektori Jozef 
Hrozienčik a Mikuláš Horniak inšpekciu školy.      
 Cez prázdniny sa 177 žiakov zúčast
nilo na brigádach, na Priehrade mládeže 84 
žiakov, na Trati družby 46 žiakov, v žatevnej 
brigáde 20 a na kultúrnej brigáde 27 žiakov.
 Spolu 40 študentov  zo slabších so
ciálnych pomerov dostalo  študijnú podporu 
na celý školský rok v hodnote 39 tisíc Kčs.28
 Povereníctvo školstva, vied a umení v 
Bratislave zriadilo pri Gymnáziu v Levi ciach 
Vyššiu školu pracujúcich, úlohou ktorej bolo 
vyškoliť schopné pracujúce osoby popri ich 
zamestnaní za učiteľov materských a národ
ných škôl.29

Páter Kurucár so študentmi na výlete na Vojšíne v roku 1948
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Súbor Žatva počas vystúpenia v lete roku 1953

 Od školského roku 1950/1951 platila 
nová úprava učiteľského vzdelávania. Namies
to Učiteľskej akadémie v Leviciach vzniklo 
Pedagogické gymnázium v Leviciach. Na no
vozaloženú školu  odišlo 67 žiakov z gymnázia 
a niekoľko profesorov. Znížil sa počet tried 
na osem a všetky boli umiestnené v budove 
gymnázia. Žiakov bolo zapísaných 281. 
 V uvedenom školskom roku riaditeľa 
Jána Kováčika vystriedal Eugen Kľačko.30
 Na škole pracovali nasledovné záuj
mové krúžky: literárnorečnícky pod vedením 
Miroslava Meliša, dramatický pod vedením 
Rozálie Vrbovej, krúžok ruského jazyka pod 
vedením Rozálie Vrbovej, krúžok anglického 
jazyka pod vedením Zory Hoffmannovej, 
krúžok francúzskeho jazyka pod vedením 
Idy Lichtnerovej, zemepisný krúžok pod ve
dením Eleny Šurdovej, prírodopisný pod ve
dením Cyrila Machaya, marxistický krúžok 
pod vedením Idy Lichtnerovej, telovýchovné 
krúžky pod vedením  Vojtecha Štibraného a 
Mikuláša Krošláka,  mičurinský krúžok pod 
vedením Cyrila Machaya, deväť čitateľských 
krúžkov Jilemnického odznaku a doučovacie 
krúžky anglického, francúzskeho a ruského 
jazyka a matematiky. Krajský národný výbor 

v Nitre ako nepovinné predmety schválil ja
zyk latinský, deskriptívnu geometriu, jazyk 
maďarský a rímskokatolícku náboženskú 
výchovu.31
 Škola udržiavala priateľské vzťahy 
s Gymnáziom v Novom Měste na Moravě a s 
Gymnáziom vo VelkomMeziříčí. Škola nema
la vlastnú telocvičňu, chlapci chodili na te
lesnú výchovu do telocvične Vyššej roľníckej 
školy v Leviciach (bývalá učiteľská akadémia) 
a dievčatá do telocvične II. národnej školy. 
Vo vyučovacom procese chýbali učebnice 
cudzích jazykov (anglického, francúzskeho) 
a dejepisu, vyučovalo sa podľa učebníc vy
daných v Sovietskom zväze a preložených z 
ruského jazyka.
 Učitelia a žiaci sa zúčastňovali poli
tických slávností, osláv Slovenského národného 
povstania, Medzinárodného družstevného 
dňa, Dňa československej armády, 200. výročia 
narodenia Juraja Fándlyho, osláv 28. októbra, 
lampiónového sprievodu a osláv Veľkej ok
tóbrovej revolúcie, oslavy narodenín J. V. Sta
lina, oslavy Medzinárodného dňa žien, Pocho
du  mieru v Leviciach.
          Charakter doby prezentovali filmy Zoja, 
Rozdrvenie Japonska, Vzbura Dubrovského, 
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Pod  nik Artamonovcov, Milý súper, Na obzore 
plachta biela, Pád Berlína – I. časť, Priehrada, 
Mladosť sveta, Vráťte im vlasť, Kubánski kozáci, 
Šťastnú plavbu, Katka a i. Divadelný krúžok sa 
predstavil s komédiou Marusja  Ukrajinka a s 
hrou Poplach absolvovali zájazd do Devičian.
 Brigády boli zamerané na zber žele
za, pomoc pri zbere kukurice, hrozna, repy, 
žiaci pomáhali pri súpise hospodárskych 
zvierat, profesori na stavbe Levickej kotlárne 
v Tlmačoch. Veľmi bohaté boli športové ak
tivity, účasť na celoštátnych ľahkoatletických 
majstrovstvách dorastu v Pardubiciach, zápasy 
v basketbale, futbale, pochodové cvičenia.32 
Všetci žiaci boli organizovaní v Sokolskej sku
pine ČSM .
 V júli 1951 predstavitelia okresu 
Levice a mesta Levice rozhodli o novej dis
lokácii niektorých škôl v Leviciach. Cez prázd
niny sa Gymnázium v Leviciach presťahovalo 
do budovy bývalej Učiteľskej akadémie v Levi
ciach a do budovy gymnázia sa nasťahovala 
Vyššia roľnícka škola v Leviciach.
 Riaditeľ Eugen Kľačko bol pre
ložený na Gymnázium v Komárne a správou 
Gymnázia v Leviciach bol poverený Andrej 

Tablo absolventov gymnázia v roku 1950 

Vrábel. Zástupcom riaditeľa sa stal  Rudolf 
Lichtner, vedúcim Sokolskej družiny Mikuláš 
Krošlák, vedúcou dorastu Červeného kríža 
Mária  Zlatňanská, sociálnou referentkou  Ida 
Lichtne rová.  Pedagogický zbor tvorilo 11 peda
gógov (Zora Hoffmannová, Mikuláš Krošlák, 
Rudolf Lichtner, Ida Lichtnerová, Cyril Ma
chay, Miroslav Meliš, Henrich Šaling, Elena 
Šurdová, František Valach, Rozália Vrbová, 
Mária Zlatňanská) a vypomáhali traja peda
gógovia z Pedagogického gymnázia v Leviciach 
(Mária Oktavcová, Ľudmila Podobová a Katarí
na Pálová). V škole bolo zapísaných 273 žiakov, 
172 chlapcov a 101 dievčat. Všetky triedy boli 
umiestnené v budove školy, triedy sa vetvili 
na reálne a gymnaziálne s druhým živým ja
zykom anglickým a francúzskym. Prvýkrát sa 
matematika stala maturitným predmetom.
 Cez prázdniny sa 253 žiakov zúčastni
lo na brigádach, na stavbe Priehrady mládeže, 
na Stavbe mládeže v Dubnici nad Váhom, na 
žatevných, kultúrnych a iných brigádach.33
 V škole pracovali krúžky dramatický, 
ruského jazyka, mičurinský, hudobný a 
krúžok zborového spevu.  Dramatický krúžok 
pod vedením Rozálie Vrbovej nacvičil hry G. 
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V období rokov 1951 až 1953 bolo gymnázium umiestnené v budove bývalej učiteľskej akadémie   

Lúčenie študentov so školou pred maturitami sa končilo tzv. 
pálením kníh, 1951

Gradova Zemiakový kar,  N. V. Gogoľa Revízor,  
D. Davurina Celkom prirodzene a i., s ktorými 
ako kultúrna brigáda vystupovali v obciach 
okresu pri rôznych príležitostiach. S hrou 
Drahocenné zrno od A. Musatova vystupova
li na okresnej prehliadke ľudovej umeleckej 
tvorivosti. Vedúcim krúžku zborového spevu 
bol Oto Bröckner, externista, ktorý do mája 
1952 vyučoval hudobnú výchovu.  
 Spoločenské a kultúrne akcie  boli 
úplne ovplyvnené politickým zameraním 
krajiny, žiaci si pripomínali narodeniny 
prezidenta Klementa Gottwalda, J. V. Stalina, 
úmrtie V. I. Lenina. Absolvovali prednášky 
o Sovietskom zväze, pripravovali  oslavy 
februárových udalostí 1948, oslavy 1. mája 
a 9. mája. Príprava akadémií a recitačných 
pásiem bola úplne v duchu sovietskej kultúry.
 V máji 1952  sa žiaci zúčastnili na ex
kurzii v Krkonošiach a v Prahe.
 Na mimoriadnej záverečnej porade 
učiteľského zboru 4. júla 1952 zástupcovia 
KNV v Nitre a OV KSS v Leviciach hodnotili 
činnosť riaditeľa školy a činnosť jednotlivých 
profesorov a každý profesor vystúpil so seba
hodnotením. Preverovania a kádrovania sa 
zúčastnili aj všetci žiaci školy a 7 žiakov bolo 

navrhnutých na opustenie školy. Preverovania 
žiakov z titulu ich majetkových a sociálnych 
pomerov pokračovali aj v nasledujúcom škol
skom roku.
 Profesori a žiaci  cez letné prázdniny 
brigádovali a vykázali nasledovné činnosti: 
Henrich Šaling pracoval ako novinár v žatve a 
ako aktivista OV KSS pri žatve, mlatbe, výkupe 
a zakladaní JRD v Čankove, profesori Meliš, 
Hoffmannová,  Lichtner, Šurdová pracovali 
v agitačnom stredisku v Leviciach, 131 žiakov 
pracovalo na žatevnej brigáde  na Štátnom 
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majetku v Leviciach, kultúrny súbor Žatva 
uskutočnil 31 vystúpení.34
 Riaditeľ Andrej Vrábel bol preložený 
na Štátny kurz pre prípravu pracujúcich na 
vysoké školy v Jasove a agendu riaditeľa prevzal 
Ľudovít Šmelík z Pedagogického gymnázia v 
Leviciach. Pedagogický zbor tvorilo 13 peda
gógov, škola v prvom až štvrtom ročníku mala 
osem tried, ktoré navštevovalo 266 žiakov.
 Na „upevnenie vedeckého svetonázo
ru a rozšírenie záujmov žiakov“ boli zria
dené záujmové krúžky marxistický, viedol 
ho riaditeľ Šmelík, mičurinský, ktorý viedol 
Cyril Machay, fyzikálny, ktorý viedol Zoltán 
Vančo, krúžok ruského jazyka viedla Rozália 
Vrbová a krúžok archeologický viedla Oľga 
Müllerová. Škola aktívne spolupracovala so 
školskými organizáciami: Školská skupina 
ČSM, Združenie rodičov a priateľov školy, 
Sokolská družina, ktorá mala oddiely ľahkoat
letický, basketbalový, volejbalový, lyžiarsky 
(A. Duba, V. Ondrušová, M. Mistríková, R. 
Uškert sa zúčastnili na celoštátnom finále v 
jazde na lyžiach  Športových hier mládeže v 
Harrachove), Červený kríž, školská skupina 
Zväzu Československo – sovietskeho priateľ
s tva, odborová organizácia, Základná orga
nizácia KSS, ktorá preverovala hlavne študen
tov štvrtého ročníka  a vydávala odporúčania 
na ďalšie štúdium.35

Jedenásťročná stredná škola  v Leviciach 
(1953 - 1960)
 V školskom roku 1953/1954 sa zača
la realizovať nová školská reforma. Školský 
zákon č. 31/1953 Zb.  zaviedol nový typ  strednej 
školy  jedenásťročnú strednú školu s povinnou 
osemročnou školskou dochádzkou a ročníky 
9. až 11. boli výberové.
     Jedenásťročná stredná škola v Leviciach 
vznikla zlúčením Gymnázia v Leviciach a II. 
národnej školy a bola  umiestnená v budove 
bývalej II. národnej školy na Ulici Veľkej ok
tóbrovej revolúcie č. 10 (dnešná SOŠ, Ul. sv. Mi
chala 36). Riaditeľom školy  bol  Andrej Vrábel, 
zástupcom riaditeľa bol Štefan Pačesa. Peda
gogický zbor (gymnaziálnu časť)  tvorili An
drej Vrábel, Zora Hoffmannová, Rudolf Licht
ner, Ida Lichtnerová, Cyril Machay, Miroslav 
Meliš, Henrich Šaling, Stanislav PoljakŠko
bla, Elena Šurdová, Zoltán Vančo, Rozália Vr
bová, Jozef Žitňanský a Augustín Šebők.
 Ročníky 1. až 8. poskytovali základ
né vzdelanie,  ročníky 9. až 11. boli výberové Povinná brigáda študentov v Mýtnych Ludanoch pod vedením 

prof. Juraja Precechtela, 1959 
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Odtlačok pečiatky Jedenásťročnej strednej školy v Leviciach

V období rokov 1953 až 1962 bola sídlom JSŠ budova bývalého ústavu 
milosrdných sestier

a tvorilo ich  spolu 8 tried (9.A, 9.B, 9.C, 9.D, 
10.A, 10. B, 11. A, 11. B), ktoré navštevovalo  309 
študentov z celkového počtu 724 žiakov ško
ly.36 Podmienky na vyučovanie v škole boli 
zložité, žiaci cez prestávky museli zostávať 
v triedach, v škole neboli vhodné priestory 
na špecializované učebne, triedy na prízemí 
boli vlhké, hygienické a zdravotné podmien
ky boli katastrofálne. Jediným východiskom 
bola stavba novej školy, ktorá sa začala v roku 
1959.37
 Rozvoj  industrializácie a kolektivizá
cie Slovenska po roku 1948 spomaľovala nízka 
vzdelanostná úroveň obyvateľov Slovenska, 
čo vyvolalo potrebu urýchleného vzdeláva
nia všetkých vrstiev obyvateľstva. Získať stre
doškolské vzdelanie bolo možné formou den
ného štúdia a rozšíreným sa stalo aj štúdium 
popri zamestnaní, večerné školy. KNV v Nitre 
od 23. novembra 1954 povolil zriadenie dvoj
ročnej večernej školy pre 29 zamestnancov 
Československých štátnych železníc, Traťovej 
dištancie v Leviciach a Povereníctvo školstva 
schválilo zriadenie strednej školy pre pracu
júcich pre pracovníkov okresného národného 
výboru, okresného súdu a pracovníkov minis
terstva vnútra a od septembra 1954 bola  zria
dená elokovaná trieda 9. ročníka pre pracu
júcich v Želiezovciach, ktorá poskytovala 
vzdelanie pre pracovníkov Okresného národ
ného výboru v Želiezovciach. V Želiezovciach  
boli vyučujúcimi  učitelia z Osemročnej stred
nej školy v Želiezovciach.38
 Cez letné prázdniny roku 1953 sa let
nej aktivity zúčastnilo 347 žiakov, najviac v 
žatevných prácach, pri dotazníkovej akcii, v 
agitačnom stredisku, v kultúrnej brigáde a i.
 Pracovali krúžky: mičurinský, telo
vý chovné krúžky (ľahká atletika, basketbal, 
volejbal, stolný tenis, hádzaná, ľadový hokej, 
šach, basketbal), aktívne pracoval súbor Žat
va. Učiteľský zbor i žiaci boli zapojení do 

predvolebnej kampane, do prvých volieb do 
národných výborov v novembri  1954.
 Dôležitou  politickou úlohou  sa 
stávala úloha výberu žiakov na ďalšie štúdi
um, učitelia boli vedení k presvedčovacej a 
usmerňovacej kampani, aby sa zladil záujem 
žiaka s potrebami  národného hospodárstva.
 Na letnej aktivite 1954  sa zúčastnilo 211 
žiakov,  ktorí pracovali  v poľnohospodárstve, v 
agitačnom stredisku, v kultúrnych brigádach.
     V školskom roku 1954/1955 školu navštevo
valo spolu 707 žiakov, z toho v 9. až  11. ročníku   
333 žiakov  v 9 triedach. 
 Riaditeľom školy bol Andrej Vrábel, 
pedagogický zbor  pre 9. až 11. ročník tvori
li:  Zora Hoff mannová,  Rudolf Lichtner, Ida 
Lichtnerová, Cyril Machay, Miroslav Meliš, 
Henrich Šaling, Augustín Šebők, Stanislav 
Škobla, Elena Šurdová, Zoltán Vančo, Rozália 
Vrbová a  Jozef Žitňanský. 39 
 Významnou  spoločenskošportovou 
udalosťou v roku 1955 bola prvá československá 
spartakiáda. V kategórii dorastencov bola pre 
školu určená kvóta 72 cvičencov a v kategórii 
dorasteniek kvóta 24 cvičencov a 4 vedúci.40 
 Školská skupina ČSM mala 196 čle
nov a jej hlavná činnosť spočívala v poli
tickovýchovnej činnosti, zriaďovala doučo
vacie krúžky, organizovala prednášky, letné 
aktivity, dobrovoľné brigády a súbor Žatva za
bezpečoval propagačnú a agitačnú činnosť pri 
rôznych slávnostiach i pri volebnej kampani 
do volieb do národných výborov.41 

Odtlačok pečiatky Jedenásťročnej strednej školy v Leviciach
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  Činnosť vyvíjali mičurinský 
krúžok, z členov súboru Žatva a tamburášskej 
skupiny sa vytvoril estetickohudobný krú
žok, telovýchovné krúžky (basketbalový, ľah
koatletický, cyklistický, turistický a lyžiarsky), 
ktoré boli združené v novovytvorenej Školskej 
telovýchovnej jednote a mali 153 členov. Cykli
stický oddiel  usporiadal dňa  10. októbra 1954 
verejné cyklistické preteky na Malom okruhu 
okolo Námestia hrdinov v Leviciach.42 
 Výchovnovýcvikový lyžiarsky zájazd 
sa konal v Rekreačnom stredisku školskej 
mládeže Biele VodyMlynky v dňoch 17. až  25. 
marca 1955 a zúčastnilo sa ho 80 žiakov a 5 
profesorov.43
 Významný úspech dosiahol žiak XI.B 
triedy  Dušan Babala,  ktorý sa v máji 1955 

zúčastnil  III. kola matematickej olympiády v 
Prahe.44
 Na vlastnú žiadosť bol Andrej Vrábel 
uvoľnený z funkcie riaditeľa JSŠ v Leviciach 
dňom 31. august 1955 a  správu školy 1. septem
bra 1955 prevzal Mikuláš Krošlák.45 
 V školskom roku 1955/1956 pedago
gický zbor v 9. až 11. ročníku  tvorili  Mikuláš 
Krošlák, Zora Hoffmannová,  Rudolf Licht
ner, Ida Lichtnerová, Cyril Machay, Miroslav 
Meliš, Henrich Šaling, Augustín Šebök, Elena 
Šurdová, Andrej Vrábel, Rozália Vrbová, Jozef  
Žitňanský, Ľudovít Milrád.46
 V ročníkoch 9. až 11. bolo vytvorených 
10 tried, ktoré navštevovalo 366 žiakov. Povo
lené bolo vyučovanie nepovinných predmetov 
jazyka latinského  (R.Lichtner. J. Žitňanský) a 
deskriptívnej geometrie (Henrich Šaling).47
 Od polovice päťdesiatych rokov  sa 
zvyšovala  požiadavka na praktické a teo

retické vyučovanie  polytechnickej výchovy. 
Škola  zo začiatku nemohla dostatočne plniť 
tento cieľ  z dôvodu nedostatku vhodných 
priestorov, keďže  nemala školskú dielňu,  
fyzikálnu ani chemickú poslucháreň, nemala 
podpísaný  patronát s výrobným podnikom a  
nemala zriadený žiadny technický krúžok, ale 
postupne sa situácia zlepšovala. Škola získala 
potrebné nástroje a učebné pomôcky  a žiaci 
sa na praktických cvičeniach  zo strojáren
stva  učili používať  nástroje, čítať technické 
výkresy a používať technickú terminológiu.48
 Propagovaná a zdôrazňovaná bola 
spolupráca so Sovietskym zväzom, napríklad 
v novembri 1955 sa v rámci Mesiaca českoslo
venskosovietskeho priateľstva  konali  oslavy 
7. novembra, beseda o Gorkého knihe Mat
ka, beseda o Mináčovej knihe Na rozhraní, 
výstavka sovietskych kníh, jedna hodina 

Zájazd ROH do Detvy, 1957

Zájazd ROH do Vysokých Tatier, 1957

Zájazd ROH do Varny
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fyziky bola venovaná sovietskym vynálezom, 
žiaci školy si dopisovali so žiakmi v ZSSR, číta
li sovietske knihy a  listy od komsomolcov.49
 Zo športových krúžkov významné 
úspechy dosiahli lyžiari, ako reprezentanti 
Nitrianskeho kraja sa žiaci Šajgalík a For
sterová zúčastnili na  3. Celoslovenských  
dňoch školskej telesnej výchovy a športu v 
lyžovaní v Ružomberku.50
 Dôkladne bola sledovaná činnosť  
učiteľov mimo vyučovania a ich  verejná an
gažovanosť, práca v jednotných roľníckych 
družstvách, funkcie v komunistickej strane, 
prednášková činnosť, aktivity v telovýchove, 
vo Zväzarme, v pionierskych a mládežníckych 
organizáciách, v ROH, v ľudovej umeleckej 
tvorivosti. Príkladom rastúcej ateizácie školy 
bol pokyn pripraviť a zabezpečiť Sviatky jari 
ako protiváhu k cirkevným veľkonočným 
sviat kom v roku 1956. Pedagógovia mali zabez
pečiť športové turnaje, cezpoľný beh, šachové 
turnaje a rôzne kultúrne podujatia.51
 V hodnotení školského roka 1955/1956 
riaditeľ M. Krošlák uviedol, že vyučovanie 
prebiehalo za priaznivejších podmienok, zníži
lo sa narušovanie vyučovania zo strany verej
ných činiteľov, bolo menej rušivých momentov, 
brigádnické práce nezasahovali do školskej 
práce a zavedenie nových učebných metód 
zmenšilo nadmerné preťažovanie žiakov. Náplň 
politicko ideovej výchovy sa vykonávala podľa 
smerníc ÚV KSČ, ateistická výchova sa podpo
rovala dôsledným vytváraním a upevňovaním 
vedeckého svetonázoru vo všetkých pred
metoch, vyučujúci telesnej výchovy prispievali k 
ateistickej výchove dôsledným uskutočňovaním 
telovýchovných podujatí v nedeľu predpolud
ním, výchova k vlastenectvu a proletárskemu 
internacionalizmu sa uskutočňovala vo všet
kých predmetoch.52
 Vo výchove a vzdelávaní sa kládol 
veľký dôraz na brannú výchovu, výchovu 
civilnej obrany a povinnú vojenskú prípravu 
chlapcov posledných ročníkov, ktorú kon
trolovala a preverovala  Okresná vojenská 
správa v Leviciach.
 V školskom roku 1956/1957  ročníky 
9. až 11. navštevovalo spolu 314 žiakov. Žiaci sa 
zúčastnili  mesačnej brigády na Štátnom ma
jetku v Loku a vo Vrábľoch a dvojtýždennej 
brigády na regulácii Žitavy.
 V školskom roku 1957/1958  III. stupeň 
školy,  teda ročníky 9. až 11. navštevovalo spolu 
306  žiakov v 9 triedach. V dňoch 22. až 31. júla 

1958  usporiadala škola cykloturistický zájazd 
do južných Čiech, na ktorom sa zúčastnilo 20 
žiakov a dvaja profesori.53 
 Žiaci vykonávali verejnoprospešné 
práce (brigády) pri  budovaní športového šta
dióna v Leviciach, pri sadení stromčekov, pri 
výstavbe amfiteátra v Leviciach, pri staveb
ných prácach v tehelni, zbierali železo, papier, 
handry, gaštany, šípky.54
 Hlavnou úlohou výchovnovzdeláva
cej  práce v školskom roku 1958/1959 a v 
nasledujúcich bolo realizovanie uznesení his
torického XI. zjazdu KSČ, hlavne výchova k 
fyzickej  práci, polytechnické vyučovanie, morál
nopolitická výchova a zlepšenie vedomostí 
žiakov a odstraňovanie ich preťaženosti. V de
siatich triedach bolo evidovaných 367 žiakov, 
po prvýkrát sa otvorila trieda s vyučovacím 
jazykom maďarským s 36 žiakmi.
 Počas letnej brigády v lete 1958 štu
denti pracovali na  stavba mládeže v Mali
novci, na okresnej stavbe  v Žemberov
ciach, na chmeľovej  brigáde v Ročove (okres 
Louny),  členovia súboru   Žatva absolvovali 
26 vystúpení v obciach okresu Levice. Letnej 
brigády sa zúčastnilo  220 žiakov a 11 učiteľov.55
 V školskom roku 1959/1960 v III. stup
ni v  9. až 11.ročníku bolo zriadených 10 tried,  z 
toho dve triedy s maďarským vyučovacím ja
zykom, triednymi učiteľmi boli  A. Gašparík a  
J. Precechtel.56  
 Začali sa bezplatne  používať nové 
školské učebnice a nový učebný plán. Úlohou 
nového predmetu občianska výchova bolo 
posilniť prácu v ideovopolitickej a mravnej 
výchove žiakov v duchu komunistickej 
morálky. Cieľom predmetu  základy výroby 
bolo oboznamovať žiakov so strojárenstvom, 
energetikou, organizáciou výroby, poskytovať 
žiakom pracovné zručnosti. Predmet základy 
výroby mal mať teoretickú a praktickú časť v   
poľnohospodárstve, strojárenstve, elektrotech
nike, spracovaní dreva a ďalších odvetviach. 
 Cez letné prázdniny žiaci pracovali  
na stavebnomelioračných prácach  v Pohron
skom Ruskove a  v Čake,  v žatevných prácach  v 
Štátnom žrebčíne v Novom Tekove, na výstavbe 
amfiteátra v Leviciach, pri výstavbe kúpeľov v 
Santovke, pri výstavbe novej školy a  pri arche
ologických vykopávkach v Leviciach.57
Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Levi-
ciach (1960 - 1969)
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 V školskom roku 1960/1961 sa podľa 
zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a 
vzdelávania (školský zákon) prvých osem  
ročníkov pretvorilo na Základnú deväťročnú 
školu v Leviciach a z vyšších troch ročníkov 
sa utvoril nový typ školy, trojročná Stredná  
všeobecnovzdelávacia škola v Leviciach. Obe 
školy mali spoločné riaditeľstvo a riaditeľom 
bol Mikuláš Krošlák.

 V 1. až 3. ročníku  študovalo  277 žia
kov, z toho 119 chlapcov a 158 dievčat. Zo 
štrnástich tried boli tri triedy s vyučovacím 
jazykom maďarským. Aj v školskom roku 
1960/1961  sa plán školy riadil  uznesením 
ÚV KSČ z apríla 1959 O úzkom prepojení ško
ly so životom a o ďalšom rozvoji výchovy a 
vzdelania v Československu, ktoré v praxi 
znamenalo posilniť výchovu detí k práci, us
kutočňovať verejnoprospešné práce, upev
ňovať morálnopolitickú výchovu. Vedúcimi 
predmetových komisií boli: Ľudovít Bakaj 
– slovenský jazyk, Rozália Vrbová – ruský ja
zyk, Jozef Žitňanský – dejepis, Elena Šurdová 
– zemepis, Andrej Vrábel – matematika, Jozef 
Palášti – fyzika, Anna Randíková – chémia, 
Milan Drahoš – biológia, Mikuláš Krošlák – 
telesná výchova. Vedúcim literárneho krúžku 
bol Ľudovít Bakaj, dramatického Rozália Vr
bová, telovýchovných Mikuláš Krošlák, Juraj 
Precechtel, Mária Nemešová, fotografi ckého 
Milan Drahoš a Jozef Žitňanský, prírodo
pisného Ján Kováčik, estrádneho Alexander 
Gašparík a Mária Nemešová a  chemického 
Anna Randíková.58 
 V školskom roku 1961/1962 mala ško
la zriadených osem tried. Žiakov bolo evido

vaných spolu 210, z toho 70 chlapcov a 140 diev
čat a 41 žiakov v dvoch triedach s vyučovacím 
jazykom maďarským.59 
 Do vyučovacieho plánu  prvého roč
níka bol zaradený predmet výrobné odbory,  
poľnohospodárstvo, strojárenstvo a staveb
níctvo. Škola mala uzatvorené zmluvy o 
zabezpe čení výrobnej praxe so Štátnym majet
kom v Leviciach, Štátnym majetkom Poľno
hospodárskotechnickej školy v Leviciach, so 
Štátnym plemenárskym ústavom v Novom Te
kove,  s An dezitovými kameňolomami v Levi
ciach a s Pozemnými stavbami v Leviciach.60
 V rokoch 1959  až 1962 sa stavala no
vostavba školskej budovy, dnešnej Základnej 
školy na Ul. M. R. Štefánika v Leviciach. Budo
va školy bola daná do užívania po kolaudácii 
30. januára 1962. 
 V školskom roku 1962/1963 mala ško
la 9 tried, z toho dve triedy s vyučovacím jazy
kom maďarským a spolu  243 študentov. 
 Na začiatku školského roka  1963/1964 
sa oddelili  1. až 9. ročník základnej deväťročnej 
školy, ktoré boli pripojené k I. Základnej 
deväťročnej škole v Leviciach. Učiteľský zbor 
SVŠ v Leviciach vytvorili: Mikuláš Krošlák 
– riaditeľ, Jozef Palášti – zástupca riaditeľa,  
Ľudovít Bakaj, Milan Drahoš, Jozef Filip, Zora 
Hoff mannová, Imrich Lukáč, Eva Mokošová, 
Margita Múčková, Juraj Precechtel, Augustín 
Šebők, Elena Šurdová, Andrej Vrábel, Jozef 
Žitňanský a Henrich Šaling. Škola mala de
sať tried, z toho dve s vyučovacím jazykom 
maďarským.61 
 V školskom roku 1964/1965 mala ško
la zriadených 13 tried, z toho tri triedy s vyučo
vacím jazykom maďarským a  428 žiakov (145 
chlapcov, 283 dievčat). Profesorský zbor tvorili 
Mikuláš Krošlák, riaditeľ, Jozef Palášti zástup
ca riaditeľa, Ľudovít Bakaj, Jozef Filip, Zora 
Hoff mannová, Imrich Lukáš, Eva Mokošová, 
Margita Múčková, Juraj Precechtel, Augustín 
Šebők, Elena Šurdová, Andrej Vrábel, Jozef 
Žitňanský a  noví profesori  Blanka Ando
rová, Oľga Žitňanská, Štefan Kanyar, Ernest 
Meňhart, Alexander Nehéz.62 Škola bola 
presťahovaná a od 1. septembra 1964  zača
la pôsobiť v terajšej budove gymnázia na 
Mierovej ul. č. 5, v budove bývalej meštianskej 
školy postavenej v roku 1929. Pred sťahovaním 
bola na budove vykonaná generálna oprava v 
hodnote 620 000 Kčs.
 V školskom roku 1965/1966 sa podľa 
nového učebného plánu vyučovalo v prvom 

Odtlačok Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Leviciach 

Študentky s riaditeľom školy M.Krošlákom a triednym profesorom 
A.Šebőkom
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Lyžiarsky zájazd v Gelnici (1964) a v Detskom raji (1965)
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ročníku v piatich triedach (tri vetvy prírodo
vedné, dve humanitné) a v druhom a treťom 
ročníku podľa predchádzajúceho plánu. Spo
lu sa v 14 triedach učilo 439 žiakov, z toho 160 
chlapcov a 279 dievčat. Učiteľský zbor tvorili 
Mikuláš Krošlák, Jozef Palášti, Ľudovít Bakaj, 
Milan Drahoš, Blanka Andorová, Jozef Filip, 
Zora Hoffmannová, Štefan Kanyar, Ida Licht
nerová, Imrich Lukáč, Eva Mokošová, Margi
ta Múčková, Alexander Nehéz, Karol Pinter, 
Juraj Precechtel, Augustín Šebők, Elena Šur
dová, Andrej Vrábel, Jozef Žitňanský, Oľga 
Žitňanská.63
 V školskom roku 1966/1967 sa v prvom 
ročníku  podľa  nového učebného plánu učilo 
v dvoch prírodovedných a v dvoch humanit
ných triedach, v druhom ročníku v troch 
prírodovedných a dvoch humanitných a tretí 
ročník ešte pokračoval v pôvodnom pláne. V 
14 triedach bolo evidovaných 425 žiakov, 153 
chlapcov a 272 dievčat. Do učiteľského kolek
tívu pribudli profesorky  Stanislava Bellová a 
Mária Böhmová.64 
 Postupné uvoľňovanie politického 
režimu,  kultúrna revolúcia a zmeny život
ného štýlu mládeže vzbudzovali nedôve
ru a Ministerstvo školstva a kultúry vyda
lo v auguste 1966 Opatrenia proti niektorým 
negatívnym javom prejavujúcim sa u časti 

mládeže. Školy mali dbať na to, aby žiaci chodili 
na vyučovanie s čistým, hygienickým a upra
veným zovňajškom a neporušovali všeobecné 
zásady kultúrneho správania a socialistického 
spolužitia.
 V školskom roku 1967/1968 sa učilo 
podľa nového učebného plánu vo všetkých 
ročníkoch, v prvom a druhom boli po dve 
triedy prírodovedné a po dve triedy humanit
né, v treťom boli tri triedy prírodovedné a dve 
humanitné. Z profesorského zboru odišiel 
Juraj Precechtel a do zboru prišiel Ladislav 
Kotrusz. V 13 triedach (z toho  v 3 triedach s 
vyučovacím jazykom maďarským) sa učilo 
spolu 421 žiakov (142 chlapcov, 279 dievčat).65
 Na jar 1968 sa začala  diskusia o re
forme strednej  všeobecnovzdelávacej školy. 
Profesori levickej školy súhlasili s predĺžením 
štúdia na štyri roky, žiadali obnoviť  pome
novanie školy gymnázium, žiadali zrušiť 
polytechnickú výchovu a  nahradiť  povinný 
ruský jazyk iným svetovým jazykom.66 
 Na začiatku školského roku 1968/1969 
sa všetci členovia zboru  stretli na porade 26. 
augusta 1968. Riaditeľ M. Krošlák vyzdvihol 
statočné správanie sa mládeže v pohnutých 
augustových dňoch a vyjadril presvedčenie, 
že celý profesorský zbor stojí za pojanuárovou 
politikou strany a za vedúcimi činiteľmi strany 

Stužková slávnosť v roku 1968
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a vlády na čele s Dubčekom a Svobodom. Počas 
augustových dní dvaja príslušníci maďarskej 
armády násilne odstránili z budovy školy 
čiernu zástavu a transparent. Riaditeľ zdôraz
nil, že naďalej zostala v popredí výchova k so
cialistickému vlastenectvu, posilňovanie pove
domia národnej hrdosti a výstavba socializmu s 
ľudskou tvárou. Žiadal, aby profesori viedli žia

kov k rozvážnosti, aby nedochádzalo ku konf
liktom s príslušníkmi okupačných  jednotiek, 
ktorých tanky boli umiestnené v tesnej blízkosti 
školského dvora.
 V školskom roku bolo v dvanástich 
triedach zapísaných 382 študentov (125 chlap
cov, 257 dievčat), tri triedy boli s maďarským 
vyučovacím jazykom. Vyučovalo sa podľa 
nového učebného plánu pre päťdňový cyklus 
s novými voliteľnými a nepovinnými pred
metmi.67

Gymnázium v Leviciach (1969 - 1989)
 Obdobie od podpísania Moskovského 
protokolu  dňa  27. augusta 1968 sa označuje 
pojmom  normalizácia. Proces normalizácie  
bol potvrdený zasadaním Ústredného výbo
ru KSČ 12. decembra 1970, na ktorom bol pri
jatý dokument Poučenie z krízového vývoja v 
strane a spoločnosti od XIII. zjazdu KSČ,  ktorý 
sa stal hlavným  a určujúcim ideologickým 
dokumentom až do roku 1989. Normalizácia 
pomerov sa mala dosiahnuť na základe mar
xizmuleninizmu, mala sa obnoviť vedúca 
úloha strany a autorita štátnej moci robot

Basketbalové družstvo dievčat Slávia SVŠ i družstvo chlapcov 
úspešne reprezentovali školu

Výlet študentov s prof. Vráblom do Vrátnej doliny v roku 1968  
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níckej triedy, mali sa vyradiť kontrarevolučné 
organizácie z politického života a upevniť 
medzi národné zväzky so Sovietskym zväzom 
a Varšavskou zmluvou. 
     Uvedenému cieľu bolo podriadené školstvo, 
výchova a vzdelávanie študentov, všetky ak
tivity konané v škole. Vycestovanie pedagógov 
a žiakov do kapitalistických krajín a Juho
slávie bolo možné len so súhlasom minister
stva školstva, neskôr odboru školstva KNV v 
Bratislave.
     V histórii gymnázia sa začala nová etapa 
štvorročného gymnázia. Podľa § 2 zákona č. 
1968/1968 Zb. o gymnáziách Ministerstvo škol
stva SSR vydalo dňa 23.2.1970 listinu o zriadení 
Gymnázia v Leviciach od 1.9.1969. 
 Ministerstvo školstva SSR vydalo 
príkaz na uskutočnenie opatrení pre kon
solidáciu politickovýchovnej práce na školách 
I. a II. cyklu, v praxi to znamenalo prerokovať 
vyhlásenia predsedníctva ÚV KSČ, federálnej 
vlády a vlády SSR, zhodnotiť stav výchovnej 
práce na školách, preveriť obsah a zamera
nie školských časopisov a vnútornej výzdoby 
škôl, zakázať žiakom účasť na nepovolených 
akciách, vykonávať hospitácie  a kontrolovať 
dodržiavanie zásad socialistickej výchovy.
 V školskom roku 1969/1970  bolo v 
dvanástich triedach evidovaných  393 žiakov, 

z toho  tri triedy boli s vyučovacím jazykom 
maďarským.68 
 Školský časopis Gaudeamus začal vy
chádzať v školskom roku 1967/1968, kedy vyšli 
tri čísla. V školskom roku 1968/1969 vyšli dve 
čísla a okrem redakčnej rady bol zaň zodpo
vedný profesor Imrich Lukáč. Posledné číslo 
vyšlo v apríli 1969.69 Naďalej pokračovala spo
lupráca s Vojenským útvarom v Leviciach na 
úseku brannej výchovy, pri konaní branných 
cvičení, účasťou na streleckom krúžku. Z út
varu sa zapožičiavali pomôcky na vyučovanie 
brannej výchovy, škola vykonávala exkurzie 
do kasární a zapožičiavala pre vojakov útvaru 
školskú telocvičňu. 
 V školskom roku 1970/1971 sa pritvr
dili politické snahy s cieľom  dosiahnuť zvýše
nie socialistického uvedomenia u mládeže, 
prehĺbiť výchovu k socialistickému vlas
tenectvu a proletárskemu internacionalizmu, 
vypestovať u žiakov dobré vzťahy s národmi 
ZSSR, prehĺbiť historické poznávanie úloh 
robotníckej triedy na čele s KSČ, zintenzívniť 
výchovu k vedeckému svetonázoru a  uplat
ňovať zásady komunistickej morálky.  Pozor
nosť  sa zameriavala na mládež a stranícky 
správne vysvetľovanie udalostí  obdobia 1968 – 
1969. Začalo obdobie politických preverovaní 
a hodnotení,  dňa  3. októbra 1970  sa kona
lo pracovnopolitické hodnotenie všetkých 
zamestnancov školy.  Z Komunistickej strany 
Československa  boli  v roku 1970  vylúčení 
Jozef Filip (predseda ZO KSS na škole),  Juraj 
Precechtel  (členstvo bolo vrátené  v 1973)  a 
Vendelín Úradník. 
 Školu navštevovalo spolu  429 žia
kov v štrnástich triedach. V roku 1970 bola 
dokončená prístavba 6 učební, 6 kabinetov 
a dvoch bytových jednotiek. Škola získala 3 
odborné a 3 klasické učebne s kabinetmi, čím 
sa zlepšili podmienky vyučovania.
 V školskom roku 1971/1972 úlohy v 
oblasti politickej konsolidácie boli v podstate 
splnené a obnovili sa základné princípy socia
listickej školy. Povinnosťou učiteľov bolo aktívne 
sa zapojiť do predvolebnej kampane do volieb 
do národných výborov, podporovať rozvoj so
cialistického zväzu mládeže. Na podporu nor
malizácie a politického smerovania krajiny 
bol do vyučovacieho procesu zavedený nový 
predmet, občianska výchova. Ideologické 
oddelenie Okresného výboru KSS v Leviciach 
menovalo učiteľov, Jána Osvalda, Oldřicha 
Hrozániho a Jozefa Paláštiho.70 Od septemÚvodná strana školského časopisu Gymnazista
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bra 1972 sa učiteľkou občianskej výchovy stala 
Matilda Lukáčková.
 Z pedagogického zboru bola 
uvoľnená Oľga Žitňanská a Jozef Žitňanský 
bol preložený na Gymnázium do Želiezoviec.
 Školu navštevovalo 442 žiakov (146 
chlapcov a 296 dievčat) a bolo zriadených  13 
tried, z toho tri triedy s vyučovacím jazykom 
maďarským.71 
 V školskom roku 1972/1973 školu 
navštevovalo 541 študentov a škola mala zria
dených 17 tried, z toho štyri triedy s vyučo
vacím jazykom maďarským.
 V novembri 1972 ministerstvo škol    s tva 
vykonalo previerku stavu úrovne a výsledkov 
vyučovania ruského jazyka. Profesorky ruského 
jazyka konštatovali, že nové učebné osnovy boli 
zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu žia
kov k Sovietskemu zväzu. V  krízovom období a 
ani po ňom  sme sa nestretli u žiakov s prejavmi 
nechuti alebo odporu voči ruskému jazyku. Žia
ci sa aktívne zapájali do súťaží Puškinov pamät
ník, olympiáda z ruského jazyka, súťaže Melódie 
priateľstva a sami sa pričinili o založenie Klubu 
ruského jazyka.72 To bola oficiálna verzia, pre
tože  skúsenosti profesoriek a postoj žiakov k 
výučbe ruského jazyka boli iné.
     V škole pracovali krúžky čitateľský, krúžok 
biológie a ochrany prírody, krúžok jazyka 
ruského, fyzikálny, fotoamatérsky, astrono
mický a krúžok dopisovateľov Új szó.73
 Škola udržiavala družobné styky s 
Gymnáziom v Mníchovom Hradišti okres 
Mladá Boleslav a študenti si písali so žiakmi 
školy v Arkadaku v Saratovskej oblasti, so 

školami v Nemeckej demokratickej repub
like, v Maďarsku a v Poľsku. V škole bol zria
dený kútik revolučných tradícií.
 Po prerokovaní na ideologickom 
odde lení a straníckej schôdzi ZO KSS v Gymná
ziu v Leviciach dňa  11. januára 1973 boli zo ško
ly vylúčení  Jozef Filip  a  Vendelín Úradník.
 Od januára 1974 bola škola povinná 
odoberať časopis Ateizmus ako pomôcku pre 
vyučovanie občianskej náuky.  
 V školskom roku 1973/74 do 
učiteľského zboru prišli noví členovia: Elena 
Bakalárová, Elena Hanusová (Skladanová), 
Anna Gregušová, Peter Valko, Anna Vy
mazalová. Škola mala 17 tried, z toho dve s 
vyučovacím jazykom maďarským (v 3. a 4. 
ročníku)  a evidovala 555 žiakov.74
 V školskom roku 1974/1975 sa novým 
riaditeľom školy stal Milan Vojtech. Z dôvodu 
nízkeho záujmu a malej spádovej oblasti sa 
ukončilo vyučovanie tried s vyučovacím jazy
kom maďarským. 
 V školskom roku 1975/1976 školu 
navštevovalo 495 žiakov, z toho 283 dievčat. 
Lyžiarskeho  výcviku sa zúčastnilo 101 žiakov 
a konal sa v dňoch 19. februára až 27. februára 
1976 v rekreačnom stredisku školskej mládeže 
Detský raj v Tatranskej Lesnej.
 V školskom roku 1976/1977 školu 
navštevovalo 474 študentov. Na základe dl
hodobých dobrých výsledkov v basketbale 
a po dohode s OV ČSZTV v Leviciach a so 
súhlasom s Ministerstva školstva SSR sa od 
1. septembra 1976 vytvorilo Školské športové 
stredisko v basketbale chlapcov, trénerom 

Tablo absolventov maďarskej triedy z roku 1974
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ktorého bol Aladár Zórad. Družstvo basket
balistov  získalo titul majstra kraja a repre
zentovali  na majstrovstvách ČSSR, kde získali 
tretie miesto. V nasledujúcom školskom roku 
sa chlapci v basketbale škôl II. cyklu stali 
víťazmi v majstrovstvách kraja a dievčatá ob
sadili 2. miesto. 
 Ďalšie športové úspechy dosia
hol Ladislav Dubovský, ktorý  bol vo výbere 
reprezentantov na Olympijské hry  v Moskve 
a  Miroslav Dobrovolný, ktorý  bol členom 
družstva cyklistov majstrov ČSSR. 

 V školskom roku 1978/1979 sa v súvis
losti s realizáciou projektu československej 
výchovnovzdelávacej sústavy začala od 
septembra 1978  vyučovať voliteľná skupina 
základy programovania a počítačových sys
témov. Pomoc, materiálnu i personálnu pri 
výučbe uvedeného predmetu poskytli SES 
n.p. v Tlmačoch. Výučbu výpočtovej  techniky 
metodicky usmerňovala sekcia výpočtovej 
techniky pri kabinete výpočtovej techniky 
Krajského pedagogického ústavu v Bratislave, 
kde aktívne pracovala aj profesorka školy Ing. 
Erika Sulinová.

 Riaditeľom školy bol Milan Vojtech, 
zástupcom riaditeľa Pavol Valent. Pedago
gický zbor tvorili Blanka Andorová, Emília 
Vaľková, Milan Drahoš, Anna Gregušová,  
Rudolf Chmelár, Katarína Ivkovičová, Mária 
Ižoldová, Ladislav Kotrusz, Mária Kováčová, 
František Limberg, Matilda Lukáčková, Anas
tázia Lukáčová, Ernest Meňhart, Daniela 
Michálková, Eva Mokošová, Mária Nemešová, 
Anna Oraveczová, Juraj Precechtel, Helena 
Richtáriková, Štefan Reindl,  Elena Skladanová, 
Alžbeta Stančíková, Viliam Valach, Peter Vaľko, 
Margita Vráblová a Veronika Zachová. 
 Na škole pôsobili krúžky: ateistický, 
astronomický, biologický, chemický,matema

Tréner A. Zórad s mladými levickými basketbalistami  

Úspešný levický cyklista Miroslav Dobrovolný

Profesori gymnázia vo voľnom čase (J. Precechtel, J. Filip, Ľ. Bakaj) 
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tický, mladých priateľov ZSSR, nemeckého 
jazyka, anglického jazyka, fotografický, ta
nečný, turistický, rozhlasový, športové. Štu
denti vydávali školský časopis Gymnazista a 
pomáhali  pri príprave časopisu  Ateista.
 Medzi športovými aktivitami žiakov 
významné miesto získala Gymnaziálna latka, 
súťaž v skoku do výšky, ktorej sa zúčastňovali 
nielen školy z Levíc. Dňa 27. februára 1979 sa 
konal  už 3. ročník súťaže, ktorý bol špecifický 
tým, že na súťaži hrala hudobná skupina 
Generácia. Ďalšou každoročnou aktivitou boli 
majstrovstvá školy v ľahkej atletike. Okresné 
stretnutie stredoškolskej a učňovskej mládeže 
v ľahkej atletike a hádzanej Gymnaziáda sa 
konalo v dňoch 5. a 6. mája 1979.
 Aj v 70. a 80. rokoch boli študenti po
vinní zúčastňovať sa letných aktivít, brigád 
organizovaných socialistickým zväzom 
mládeže a jesenných brigád pri poľnohos
podárskych prácach. Letnej aktivity sa zúčast
nilo 188 žiakov na rôznych miestach, vo Frute 
v Modřiciach a v čokoládovni Orion Praha, v 
JRD v Novej Dedine a v Starom Tekove.75
 V januári 1979, z dôvodu nepriaz
nivého počasia boli vyhlásené v celej krajine  
mimoriadne uhoľné trojtýždňové prázdniny, 
počas ktorých mali žiaci doma individuálne 
štúdium.  

 V školskom roku 1979/1980 bola pr
voradou športovou úlohou príprava na Spar
takiádu 1980,  ktorej sa v kategórii doras
tencov zúčastnilo 54 cvičencov, v kategórii 
dorasteniek 108 cvičeniek a v kategórii žien 36 
cvičeniek. Spartakiády v Prahe sa zúčastnilo 
spolu 90 cvičencov, z toho 36 dorastencov, 36 
dorasteniek a 18 žien. 
 V školskom roku 1980/1981 sa v pät
nástich triedach učilo spolu 489 žiakov. Vý
znamný úspech dosiahol študent Štefan 
Trnka, ktorý v chemickej olympiáde obsadil 
2. miesto v celoštátnom kole a 3. miesto, bron
zovú medailu v medzinárodnej chemickej 
olympiáde. Letnú aktivitu 161 žiakov absol

Maturanti z roku 1979
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vovalo vo Frute Brno  závod v Ledniciach, 
v Československom tabakovom priemysle 
v Leviciach a v podniku Hronfrukt v Levi
ciach.76
 V školskom roku 1981/1982 sa v praxi 
realizoval Projekt československej vzdeláva
cej sústavy, zavádzanie skupín voliteľných 
predmetov s odborným zameraním zákla
dy programovania a počítačových systémov, 
základy ekonomiky a organizácie a základy 
stavebníctva. Vyučovanie uvedených pred
metov zabezpečovali externí pedagógovia 
a postupne sa  zriaďovali  odborné učebne. 

Napríklad pre odbor výpočtovej techniky 
bolo potrebné vybudovať odbornú učebňu, v 
ktorej boli dierovacie stroje, počítače, pre eko
nomický odbor  odhlučnenú odbornú učebňu 
s písacími strojmi. Odbornú prax študenti 
vykonávali vo výpočtovom stredisku SES n. p. 
Tlmače, v Bavlnárskych závodoch V. I. Lenina 
v Leviciach a v podnikoch Slovenský priemy
sel kameňa v Leviciach a Priemstav Levice.

 Dňa 23. februára 1982 sa v telocvični 
Domu športu v Leviciach konal ďalší ročník 
športového podujatia Gymnaziálna latka, 
ktorého sa zúčastnilo 19 skokanov z desiatich 
škôl Slovenska.77
     V školskom roku 1982/1983 školu navštevo
valo 484 žiakov. Aktívnu činnosť vyvíjali 
spoločenské organizácie Národného frontu, 
školská organizácia Socialistického zväzu 
mládeže mala 496 členov, ďalej Základná or
ganizácia Zväzu československosovietskeho 
priateľstva, Československý červený kríž, or
ganizácia Revolučného odborového hnutia 
a politická strana, základná organizácia Ko
munistickej strany Slovenska. V populárnej 
rozhlasovej relácii  pre mladých Modrá vlna 
sa zúčastnila IV. A trieda. Školské športové 
stredisko rozšírilo svoje zameranie aj na bas
ketbal dievčat, ktoré dosiahli úspechy v kraj

Súťaž a dekorovanie víťazov Gymnaziálnej latky v roku 1979

Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek štvrtákom v roku 1979
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ských i celoštátnych súťažiach.78
 V školskom roku 1984/85 sa usku
točnila beseda s Jozefom Bobom, autorom 
scenára Povstalecká história, absolventom 
školy. V uvedenom roku boli všetky kultúr
nospoločenské a športové akcie (Povstalecká 
vatra, Výstup na Priesil) venované 40. výročiu 
SNP. V máji 1985 sa uskutočnila beseda s Va
lentinou Vasilijevnou Omoľčenkovou, dcérou 
kapitána Samojlenka, ktorý padol pri oslo
bodzovaní okresu. 
     Významné úspechy študenti  dosahovali 
svojimi prácami v stredoškolskej odbornej 
činnosti,  napr.  4. miesto  v celoštátnej súťaži  
získal Rastislav Opaterný, Alica Fülöpová 
postúpila do celoštátneho kola a  Peter Czúdor 
sa zúčastnil v krajskom kole. Študent Ivan 
Mačák získal striebornú medailu na medzi
národnej chemickej olympiáde. Študenti 
dosahovali úspechy v matematickej, fyzikál
nej, chemickej i zemepisnej olympiáde.  Pri 
príležitosti XXV. ročníka fyzikálnej olym
piády v roku 1984 bolo Gymnázium v Levi
ciach vyhodnotené ako najlepšie. 

 Na Československej spartakiáde v 
roku 1985 sa 72  dorastencov a dorasteniek 
zúčastnilo hlavného vystúpenia na Strahov
skom štadióne v Prahe.79
 V školskom roku 1985/1986 sa znížil 
počet tried zo 16 na 12 tried a počet študen
tov klesol na 407 študentov. Školského kola 
olympiády v 20 kategóriách predmetových 
olympiád sa zúčastnilo 114 žiakov, najviac v 
matema tickej olympiáde pod vedením profe
sora E.Meňharta, chemickej pod vedením pro
fesora F. Limberga, zemepisnej pod vedením 
profesorky E. Cintulovej, z ruského jazyka pod 
vedením profesorky M. Nemešovej a  fyzikál
nej pod vedením profesora  J. Takáča. Do ce
loštátneho kola postúpili traja študenti, R. 
Síkeľa, R. Gábriš a M. Ivanický.
 V športovej oblasti školské športové 
stredisko pre basketbal úspešne reprezentovalo 
školu, dorastenci a dorastenky štartovali v Slo
venskej národnej lige a niektorí boli zaradení 
do výberu ČSSR. Pre študentov bola zaujímavá 
beseda so športovými redaktormi Jánom Lac
kom, Igorom Telekym a Dušanom Gabánim.80

Spartakiáda v Leviciach
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 V školskom roku 1987/1988 školu 
navštevovalo 426 žiakov a  štvrtáci maturova
li podľa novej  koncepcie rozvoja českoslo
venskej výchovnovzdelávacej sústavy. Po 
prvýkrát sa robili písomné maturitné skúšky 
z matematiky.
 Nová koncepcia výučby cudzích 
jazykov, cvičení a laboratórnych prác klád
la požiadavku na získanie nových prie
storov. Škola mala 14 tradičných učební a 6 
odborných učební, preto žiadala o prístavbu 
ďalších učební. Od apríla 1987 sa začala  budo
vať prístavba školy, 6 učební,  kabinety a skla
dové priestory. Hrubá stavba bola ukončená 
v roku 1989 a vo februári 1990 sa dokončila 
jedáleň a kuchyňa v prízemnej časti, ktorá 
bola zrealizovaná na základe žiadosti rodičov 
k zmene projektu.81
 V školskom roku 1988/1989 školu 
navštevovalo 470 žiakov.
 Školský časopis Gymnazista vychá
dzal už jedenásty rok. Významný úspech do
siahli študenti 2. B triedy v telovýchovných 
pódiových skladbách, keď v celoslovenskej 
súťaži obsadili 3. miesto a žiaci 2. C triedy v 
krajskej súťaži obsadili 4. miesto. Úspešní boli 
aj v predmetových olympiádach, keď študen
tka Kosorínová dosiahla 2. miesto v celoslo
venskom kole zemepisnej olympiády, študen t 

Vynášanie tabla znamenalo začiatok akademického týždňa pred maturitnými skúškami (1985)

Dlhoročnou tradíciou na levickom gymnáziu bolo tzv. hranie 
futbalu pred odchodom na akademický týždeň, počas ktorého 
štvrtáci zabávali žiakov nižších ročníkov
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Profesorský zbor v roku 1985

Pompoš 29. miesto v celoštátnom kole fyzikál
nej olympiády a študent Skalka 9. miesto v ce
loslovenskom kole.82
 Školský rok 1989/1990 bol pre
lomovým rokom, v ktorom sa zmenila 
spoločenskopolitická situácia v Českosloven
sku a postupne sa začalo meniť aj školstvo. 
 Pedagogický zbor tvorili: riaditeľ  Mi
lan Vojtech, zástupca riaditeľa Štefan Reindl, 
Gabriela Baginová, Izabela Branická, Elena 
Cintulová, Milan Drahoš, Roland Gertler, 
Anna Gregušová, Ján Koštrna, Marta Korene
ková, Ladislav Kotrusz, František Limberg, 
Anastázia Lukáčová, Matilda Lukačková, Er
nest Meňhart, Daniela Lichtenwőrtherová, 
Eva Mokošová, Igor Mako, Anna Oraveczová, 
Elena Skladanová, Erika Sulinová, Klára Šedi
bová, Alžbeta Suhajová, Jozef Takáč, Vladimír 
Tóth, Peter Šturc, Emília Vaľková, Peter Vaľko, 

Vojtech Varga, Margita Vráblová, Veronika 
Zachová, Jozef Vajda. 
  Študenti si 17. novembra 1989 v 
športovej hale kultúrnym programom pri
pomenuli Deň študentov a 22. novembra 
1989 sa v  telocvični gymnázia  konal dialóg  
o udalostiach v Prahe a o politickej situácii 
v Československu s B. Jablonickým, ideo
logickým tajomníkom OV KSS v Leviciach. 
Dialóg vyvolal pobúrenie študentov a pro
fesorov a bol impulzom k účasti na generál
nom štrajku, konanom  27. novembra 1989 na 
Námestí hrdinov v Leviciach. Učitelia založili 
Učiteľské fórum a žiaci Nezávislú študentskú 
iniciatívu. Dňa 23. januára 1990 bol za riaditeľa 
školy zvolený Štefan Reindl a za jeho zástupcu 
Elena Skladanová.83
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Riaditelia v rokoch 1945 – 1989

1. Cyril Machay 25.01.1945 – 11.07.1945
2. Ján Kováčik 12.07.1945 – 03.10.1945
               08.02.1946 – 26.08.1950
3. Ján Úlehla 03.10.1945 – 08.02.1946
4. Eugen Kľačko 26.08.1950 – 01.08.1951
5. Andrej Vrábel 01.08.1951 – 31.08.1955
6. Ľudovít Šmelík 1952 – 1953
7. Mikuláš Krošlák 01.09.1955 – 31.08.1974
8. Milan Vojtech 01.09.1974 – 22.01.1990

Profesorský zbor v rokoch 1945 – 1989

1. Blanka Andorová  1964 – 1981
2. Božena Ácsová  1946 – 1949
3. Gabriela Baginová  1988 – 1989
4. Ľudovít Bakaj  1958 – 1977
5. Stanislava Bellová  1966 – 1978
6. Izabela Branická  1987 – 1989
7. Elena Cintulová  1979 – 1989
8. Július Datko  1946 – 1947
9. Viliam Datko  1958 – 1961
10. Oto Dobrík   1946 – 1950 
11. Milan Drahoš  1958 – 1989
12. Ján Falat   1945 – 1948
13. Jozef Filip   1961 – 1973
14. Mária Fitalová  1945 – 1950
15. Alexander Gašparík  1959 – 1961
16. Anna Gregušová  1973 – 1989
17. Elvíra Hadačová  1945 – 1946
18. Ján Havran   1945 – 1946 
19. Mária Zora Hoffmannová 1945 – 1972 

exter. 1973
20. Ján Holý   1945 – 1945
21. Oldřich Hrozáni  1971 – 1973
22.  Paulína Hudíková  1946 – 1947
23. Rudolf Chmelár 01.09.1977 – 1986
24. Gizela Chmelničná  1960 – 1963
25. Štefan Chudý  1951 – 1952
26. Katarína Ivkovičová  1974 – 1987
27. Mária Ižoldová  1974 – 1988
28. Daniela Kachničová 
         (Michálková, Lichtenwőrtherová)  

1978 – 1989
29. Štefan Kanyar  1964 – 1971
  ext. 1972 –       ?              
30. Jozef Kľučka  1945 – 1948
31. Marta Koreneková  1989 – 1989
32. Lukáš Kosorín  1982 – 1985
33. Ján Koštrna   1980 – 1989
34. Ladislav Kotrusz  1967 – 1989
35. Mária Kováčová   1975 – 1982
36. Mikuláš Krošlák  1945 – 1954

       ext. 1978 – 1980 
37. Adela Kutlíková  1948 – 1950
38. Rudolf Lichtner 1946, 1951 – 1958
39. Ida Lichtnerová  1946 – 1962
40. František Limberg  1972 – 1989
41. Imrich  Lukáč  1962 – 1970
42. Matilda Lukáčková  1972 – 1989
43. Anastázia Lukáčová  1970 – 1989
44. Cyril Machay  1945 – 1947
    1949 – 1963
45. Igor Mako   1987 – 1989
46. Miroslav Meliš  1950 – 1958
47. Ernest Meňhart  1964 – 1989
48. Ľudovít Milrád  1955 – 1958
49. Eva Mokošová  1962 – 1989
50. Alexander Nehéz  1964 – 1970
51. Mária Nemešová 
        (Bőhmová, Limbergová) 1966 – 1987
52. Jozef Ľudovít  Okošy 1945 – 1950
53. Anna Oraveczová (Vymazalová) 

1973 – 1989
54. Jozef Palášti  1956 – 1977
       ext. 1978 – 1981 
55. Karol Pintér  1965 – 1972
56. Stanislav Poljak – Škobla 1953 – 1954
57. Žofia Poljaková  1945 – 1949
58. Juraj Precechtel  1955 – 1967
    1970 – 1982
59. Ľudovít Ramharter  1950 – 1951
60. Anna Randíková  1958 – 1961
61. Milan Repáň   1972 – 1974
62. Helena Richtáriková 1964 – 1984
63. Štefan Reindl  1975 – 1989
64. Elena Skladanová  1973 – 1989
65. Darina Sokolová  1980 – 1981
66. Alžbeta Suhajová (Stančíková) 

1977 – 1989
67. Erika Sulinová  1981 – 1989
68. Elena Sumarová  1946 – 1950
69. Henrich Šaling  1949 – 1963  
70. Augustín Šebők  1947 – 1977 

ext. 1978 – 1980
71. Klára Šedibová  1982 – 1989
72. Vojtech Štibraný  1947 – 1951
73. Peter Šturc   1988 – 1989
74. Elena Šurdová  1947 – 1977 

ext. 1978 – 1979 
75. Jozef Takáč   1979 – 1989
76. Gabriela Tatincová  1948 – 1950
77. Vladimír Tóth  1989   – 1989
78. Ján Úlehla   1945 – 1945
79. Vendelín Úradník  1971 – 1973 

ext. 1974 – 1980
80. František Valach  1950 – 1952
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81. Viliam Valach  1972 – 1987
82. Pavol Valent  1977 – 1988
83. Peter Vaľko   1973 – 1989
84. Emília Vaľková  1973 – 1989
85. Zoltán Vančo  1952 – 1955
86. Vojtech Varga  1982 – 1989
87. Andrej Vrábel  1945 – 1977
       ext. 1978 – 1979 
88. Margita Vráblová  1962 – 1989
89. Rozália  Vrbová  1950 – 1966
90. Veronika Zachová  1972 – 1989
91. Magda Zaicová  1945 – 1946
92. Ján Zamboj   1947 – 1948
93. Mária Zlatňanská  1950 – 1952
94. Oľga Žitňanská (Müllerová)    1951 – 1955 

1964 – 1971
95. Jozef Žitňanský  1950 – 1971

* Zoznam profesorov bol vypracovaný na 
základe dostupných  dokumentov, za prípadnú 
neúplnosť a nepresné údaje sa ospravedlňu
jeme.

Externisti 
Oto Bröckner, Stanislav Xavier Čík, Roland 
Gertler, Jozefína Kinčoková, Daniel Korbe
la, Viktor Bernard Kurucár, Július Lanštiak, 
Michal Mäsiar, Jozef Mészároš, Jozef Mistrík, 
Ladislav Németh, Agneša Olejárová, Mária 
Oktavcová, Katarína Pálová, Jozef Podoba, 
Ľudmila Podobová, Mária Polerecká, Ma rian 
Rosina, Ernest Solčáni, Emília Strešková,  An
ton Szabó, Jozef Šmirjak, Alexander Šturc, 
Hilda Šuťáková, Ľudovít Túry, Jozef Vajda,  
Aladár Zórad, Pavol Žilka



134

135

PRVÁ KAPITOLA / HISTÓRIA

1. Bilčík Jozef: Vývoj školstva na Slovensku do roku 1960 a spracovávanie písomností škôl III.,  
In: Slovenská archivistika, ročník IX, Slovenská archívna správa MV SSR v Bratislave,  č. 
1/1974, s. 148

2. MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Levice, archívny fond Gymnázium v Leviciach (ďalej 
SANPLV, G Lv.), adm. spis 8/1945

3. SANPLV, G Lv., Zápisnica o úvodnej porade profesorského zboru dňa 1.10.1945 
4. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 4 o riadnej porade profesorského zboru dňa 30.11. a 4.12.1945
5. SANPLV, G Lv., adm. spis 1/1945
6. SANPLV, G Lv., adm. spis 513/1945
7. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 5 o riadnej porade profesorského zboru dňa 29.1.1946, Zápisnica 

o II. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 12.4.1946, Zápisnica o II. klasifikačnej porade 
profesorského zboru dňa 21., 22. a 28.6.1946

8. SANPLV, G Lv.,Zápisnica č. 4 o riadnej porade profesorského zboru dňa 30.11. a 4.12.1945
9. SANPLV, G Lv.,Zápisnica o II. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 12.4.1946 
10. SANPLV, G Lv., Zápisnica z úvodnej porady profesorského zboru dňa 4.9.1946, Zápisnica o I. 

cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 19.11.1946
11. SANPLV, G Lv., Zápisnica o I. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 19.11.1946
12. SANPLV, G Lv., Zápisnica o II. cenzúrovanej porade profesorského zboru 10. apríla 1947
13. SANPLV, G Lv., Zápisnica z II. klasifikačnej porady profesorského zboru 16. júna 1947
14. SANPLV, G Lv.,adm. spis 450/1947
15. SANPLV, G Lv., Zápisnica z úvodnej porady profesorského zboru dňa 3.9.1947
16. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 2 napísaná na metodickej porade dňa 18.9.1947
17. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 3 o I. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 27.11.1947
18. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 5 z I. klasifikačnej porady dňa 27.1.1948
19. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 12 o II. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 20. apríla 1948
20. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 15 z II. klasifikačnej porady dňa 22. júna 1948
21. SANPLV, G Lv.,adm. Spis 85/1948
22. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 1 o úvodnej porade profesorského zboru dňa 3.9.1948
23. SANPLV, G Lv., Zápisnica č. 3 o I. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 18.11.1948
24. SANRPLV, G Lv., Zápisnica o II. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 26. apríla 1949
25. SANRPLV, G Lv., Zápisnica č. 1 o úvodnej porade profesorského zboru dňa 3.9.1949
26. SANRPLV, G Lv., adm. spisy  č.  241, 242, 243, 386, 646/1950
27. SANRPLV, G Lv., Zápisnica č. 5 z I. klasifikačnej porady profesorského zboru dňa 2.2.1950, 

adm. spis č. 775/49
28. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 43/1950
29. SANRPLV, G Lv., adm. spis č.  73/1950
30. SANRPLV, G Lv., Zápisnica č. 2 o úvodnej porade profesorského zboru dňa 12.9.1950
31. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 917/1950

Použité pramene a literatúra



PRVÁ KAPITOLA / HISTÓRIA

32. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica č. 4 o I. cenzúrnej porade profesorského zboru dňa 21.11.1950
33. SANRPLV, G Lv., Zápisnica o úvodnej porade učiteľského zboru dňa 3.9.1951
34. SANRPLV, G Lv., Zápisnica z 3. pedagogickej porady dňa 10.9.1952
35. SANRPLV, G Lv., Zápisnica č. 8. o I. cenzúrnej porade učiteľského zboru dňa 14.11.1952
36. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 109/1953
37. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 121/1953 
38. SANRPLV, G Lv.,  adm. spisy č. 212/1953,  596/1954
39. SANRPLV, G Lv.,  Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa  26.8.1954, adm. spis č.  

416/1954
40. SANRPLV, G Lv.,  adm. spis č.  73/1955
41. SANRPLV, G Lv.,  adm. spis č. 498/1954
42. SANRPLV, G Lv., adm. spis č.  45719/54
43. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 106/1955
44. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 208/1955
45. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 331/1955
46. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 354/1955
47. SANRPLV, G Lv., Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa 19.8.1955
48. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 567/1955
49. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 321/1955
50. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 90/1956
51. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 224/1956
52. SANRPLV, G Lv., Zápisnica z pedagogickej rady zo dňa  23.6.1956
53. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 257/1958
54. SANRPLV, G Lv., Zápisnica z výročnej pedagogickej rady dňa  27.6.1958
55. SANRPLV, G Lv., Zápisnica z úvodnej porady učiteľského  zboru  dňa 30.8.1958
56. SANRPLV, G Lv., Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa  31.8.1959
57. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 140/1960
58. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady profesorského zboru dňa 29.9.1960
59. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z z úvodnej porady profesorského zboru dňa 13.9.1961
60. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 175/1962
61. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa  3.9.1963
62. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa  5.9.1964
63. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa 6.9.65
64. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady učiteľského zboru dňa 8.9.1966
65. SANRPLV, G Lv.,  Zápisnica z úvodnej porady profesorského zboru dňa 12.9.1967
66. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z pedagogickej porady zo dňa 27.3.1968  
67. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady profesorského zboru zo dňa 26.8.1968 a 2.9.1968
68. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z pedagogickej rady pri SVŠGymnáziu v Lv. 1.4.1971
69. SANRPLV, G Lv., adm. spis č. 138/1969
70. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 203/1971
71. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady profesorského zboru 27.8 a 6.9.1971
72. SANRPLV, G Lv.,adm. spis č. 255/1972
73. SANRPLV, G Lv.,Zápisnica z úvodnej porady profesorského   zboru  16.8. a 11.9.1972
74. SANRPLV, G Lv.,Úvodná porada profesorského zboru 27.  31.8.1973
75. Gymnázium A. Vrábla v Leviciach (ďalej GAVLv.)Kronika školy,  zápis školský rok 1978/1979
76. GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1980/1981
77. GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1981/1982
78. GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1982/1983
79. GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1984/1985
80. GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1985/1986
81. 81  GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1987/1988
82. 82  GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1988/1989
83. 83  GAV Lv., Kronika školy, zápis školský rok 1989/1990



136

137

PRVÁ KAPITOLA / HISTÓRIA

Z nedávnej histórie gymnázia
1989 – 2014

ĽUBICA OPATERNÁ

Komisia sledujúca priebeh voľby nového riaditeľa v januári 1990   

 Udalosti  ostatných  dvadsiatich pia-
tich rokov Gymnázia Andreja Vrábla sme sa 
pokúsili spracovať  spravodajsky, podávame 
teda len prehľad tých najvýznamnejších, ktoré 
prezentujú výsledky vzájomného pôsobenia 
pedagóg - žiak na pozadí  nových spoločenských 
podmienok, reformných zmien v školstve, eko-
nomických a priestorových problémov i zmien 
generačných.

Deväťdesiate roky 20. storočia
 Politické a spoločenské zmeny po 
17. novembri 1989 v Československu veľmi 
výrazne zasiahli aj do života gymnázia. V 
decembri bolo založené na škole učiteľské 

fórum a hnutie Verejnosť proti násiliu 
(VPN), žiaci na hodinách občianskej náuky 
diskutovali s pedagógmi o celospoločenských 
udalostiach, z mestského prostredia prinášali 
do priestorov školy revolučné názory, disku-
tovali v skupinkách cez prestávky a po vyučo-
vaní sa schádzali aktivizovaní vysokoškolákmi 
na stretnutiach v meste. Ani za dverami zbo-
rovne nevládla pasivita, pedagógovia, pov z-
budení iniciatívou profesora Milana Drahoša 
demokratizovať školské prostredie, navrhova-
li kandidátov na post nového riaditeľa. Kan-
didatúru prijali  RNDr. František Limberg, 
Mgr. Štefan Reindl a Mgr. Elena Skladanová. 
V januári 1990 sa konali v duchu výzvy Minis-
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Pedagogický zbor v roku 1990

terstva školstva, mládeže a telesnej výchovy v 
telocvični prvé demokratické voľby na obsa-
denie miesta riaditeľa, ktoré vyhral Mgr. Šte-
fan Reindl. A tak vtedy 30-členný pedagogický 
zbor od 1. 2. 1990 vstúpil pod vedením  riaditeľa 
Mgr. Reindla a zástupkyne Mgr. Skladanovej 
do novej éry gymnaziálnych dejín.
 Najväčším výdobytkom zmien v 
roku 1989 bolo získanie slobody, nastolenie 
demokratického režimu a hlavne otvorenie 
sa svetu. Všetky tieto výdobytky prinášali so 
sebou víziu nových možností, reálnu nádej čo 
najrýchlejšie sa zbaviť ideologickej závislosti, 
starých stereotypov a rýchlo napredovať ľud-
sky, sociálne aj ekonomicky. Bola to obrovská 
šanca pre školstvo, pre výchovné a vzdelávacie 
pôsobenie učiteľského zboru, ktorý s elánom 
začal realizovať predstavy o zmenách, aby sa čo 
najskôr zdynamizoval a  zmodernizoval vyučo-
vací proces a hlavne sa čím skôr priblížil mo-
delu, zodpovedajúcemu novým požiadavkám 
otvorenej spoločnosti. Ešte v roku 1990 zaniká 
totalitná základná organizácia Revolučného 
odborového hnutia a vzniká základná orga-
nizácia Odborového zväzu pracovníkov škol-
s tva a vedy na  demokratickom princípe do-
brovoľnosti členstva.
 Škola v tom období zápasila s priesto-
rovými problémami, hrubá prístavbová časť, 
určená na učebne a kabinety, bola dokončená 

ešte v roku 1989, ale v roku 1990 došlo na 
žiadosť rodičov a žiakov k zmene projektu, 
aby z prístavby bola kuchyňa a jedáleň, ktorú 
gymnázium dovtedy nemalo. (Stravníci museli 
chodiť do vzdialenej školskej jedálne Strednej 
poľnohospodárskej technickej školy.) A tak 
nové vedenie okrem reformných zmien vyučo-
vacieho procesu, ktoré bolo treba zabezpečiť 
pre plynulý a nerušený priebeh vyučovania, 
riešilo aj dostavanie stravovacích priestorov 
v budove školy. Popri tom sa vedenie školy v 
spolupráci s profesorským zborom, radou ško-
ly i radou rodičov intenzívne zamýšľalo nad 
zameraním gymnaziálneho štúdia, profilom 
absolventa, nad možnými zmenami učebného 
plánu, ktorými by prispeli k väčšej slobode 
pri výbere jazykov i ďalších predmetov. Škola 
pracovala na vlastnej koncepcii vnútornej di-
ferenciácie štúdia, zohľadňujúc záujmy žiakov 
a ich rodičov anketami na zistenie záujmu o 
voliteľné a nepovinné predmety. Od školského 
roku 1992/93 sa menil učebný plán školy, ktorý 
určoval povinnosť voliť si doň cudzie jazyky, na 
gymnáziu to bola angličtina a nemčina, a za-
viedla sa etická a náboženská výchova. V tomto 
školskom roku bola z iniciatívy rodičovskej 
rady založená Nadácia študentov Gymnázia v 
Leviciach, ktorá pomohla zlepšiť podmienky 
školy vo vzdelávaní a pri realizovaní množ-
stva úspešných školských projektov.
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Študenti fandia novým zmenám  
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 Už v školskom roku 1994/95 sa 
pozitívne prejavili progresívne formy práce 
pedagogického zboru v projekte úpravy vyučo-
vania v predmaturitnom období, keď si mohli 
maturanti ovplyvniť svoj vyučovací program 
vlastným výberom seminárov. Pozitívne re-
formy sa očakávali aj z ministerstva školstva.
 V auguste Ministerstvo školstva SR 
prezentovalo prvú ucelenú reformnú koncep-
ciu po roku 1989 pod názvom Projekt Konštantín 
– Národný program výchovy a vzdelávania. Už 
v decembri 1994 (po zmene vlády) bolo jasné, že 
tento projekt, od ktorého pedagógovia očakáva-
li priblíženie sa typu škandinávskeho školstva,  
sa zrealizovať nepodarí.
 V priebehu spomínaných rokov ne-
ustále narastal záujem rodičovskej verej-
nosti popri štvorročnej aj o osemročnú for-
mu štúdia. Po mnohých poradách o tom, aké 
za meranie osemročného gymnázia by naj-
viac vyhovovalo požiadavkám žiakov a ich 
rodičov, potrebám spoločnosti,ale i možnos-
tiam školy, sa pedagogická rada rozhodla pre 
zameranie na cudzie jazyky. A tak v školskom 
roku 1995/96, takmer po päťdesiatich rokoch, 
opäť nastúpili na školský dvor žiačikovia 
prímy a stali sa tak centrom pozornosti nie-

len v škole, ale aj v meste. Patronát starších 
žiakov koordinovaný Prima klubom, fungu-
júcim počas celého roka, pomáhal primánom  
zorientovať sa nielen v škole ako takej, ale aj v 

Stretnutie študentov s prezidentom Václavom Havlom na lyžiarskom kurze v roku 1991

Mgr.Štefan Reindl, riaditeľ školy v rokoch 1990 – 1998 
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nárokoch na nich kladených. Po ročnej skúse-
nosti práce pedagogického kolektívu v triede 
primánov boli ohlasy žiakov, rodičov a verej-
nosti pozitívne a záujem o túto formu štúdia 
taký veľký, že  v nasledujúcom školskom roku 
sa po dlhých rokovaniach s pedagogickou ra-
dou aj s nadriadeným orgánom otvorili dve 
pararelné triedy.
 V školskom roku 1996/97 gymnázium 
so svojimi šestnástimi triedami štvorročného 
a dvomi triedami osemročného štúdia zos-
távalo naďalej v meste tou inštitúciou, ktorej 
hlavným cieľom bola príprava vybraných 
jednotlivcov na vysokoškolské štúdium na 
všetkých typoch univerzít a vysokých škôl. 
Náročnosť výberu na vysokoškolské štúdi-
um nútila aj pedagogický zbor vnútorne viac 
diferencovať prípravu študentov v treťom a 
štvrtom ročníku štúdia výberom voliteľných 
predmetov a rozšíriť tak hodinovú dotáciu z 
profilujúcich predmetov. Žiaci si mohli na 
zvolených seminároch prehĺbiť svoje znalosti 
z tých vedných disciplín, ktoré budú rozhodu-
júce na maturitných skúškach a prijímacích 
konaniach na univerzity a vysoké školy.
 Školský rok 1997/98 napriek us-
tavičnému nedostatku financií, lebo štátne 
školstvo bolo celoplošne vo finančnom defi-
cite, aj napriek zväčšujúcim sa priestoro-
vým problémom naplnil svoje výchovné aj 
vzdelávacie poslanie. Potvrdili to vynikajúce 
výsledky absolventov na maturitách, priaz-
nivé hodnotenia nezávislých predsedov 
maturitných komisií, stále vysoký záujem 
o štúdium, dobré ohlasy verejnosti. Tieto 
úspechy sa dajú pripísať vysoko ľudským a 
odborným kvalitám pedagógov v tom čase 
už v zložitej atmosfére za dverami zborovne. 
Na pracovnú atmosféru v pedagogickom 
zbore doliehali nejasnosti okolo odvolania 
riaditeľa školy a neochotný prístup nadria-

deného orgánu k riešeniu finančnej situácie 
v prospech školy, jej žiakov a verejnosti vôbec. 
Kontrolné orgány v oblasti hospodárenia, 
pedagogickej a riadiacej práce počas inšpek-
cie nenašli závažné nedostatky, školu hodno-
tili kladne, no Mgr.Štefan Reindl bol z funkcie 
po ôsmich rokoch svojej riadiacej práce odvo-
laný. Spolu s ním odišiel z funkcie zástupcu 
riaditeľa Mgr. Ernest Meňhart. Ten na tom-
to poste pôsobil sedem rokov, keď  vystriedal  
Mgr. Elenu Skladanovú, ktorá odišla po roku 
z funkcie zo zdravotných dôvodov.
 K veľkej personálnej zmene vo ve-
dení došlo v školskom roku 1998/99, keď sa 
stal novým riaditeľom gymnázia pre pedago-
gický zbor vtedy nový človek. Do výberového 
konania na funkciu riaditeľa sa z gymnázia  
za podpory rady školy a kolegov prihlásila 
Ing. Erika Sulinová, komisia Krajského úradu 
v Nitre rozhodla v prospech RNDr. Ľubomíra 
Nemčoka, ktorý sa na tento post prihlásil ako 
pedagóg z Pedagogickej a sociálnej akadémie v 
Leviciach. Zástupkyňou riaditeľa sa stala Mgr. 
Ľubica Opaterná. Rok s novým vedením pri-
niesol inováciu v technickom vybavení školy, 
v modernizácii uchovávania školskej agendy a 
tým operatívnosti práce hospodárskeho úseku. 
Prácu pedagogického zboru to posunulo k 
širšiemu záujmu o nové technológie. Na kon-
ci školského roka však došlo vo vedení opäť 
k zásadným zmenám. Na Krajskom úrade 
sa zmenili pomery a bolo vyhlásené nové 
výberové konanie na miesta riaditeľov tých 
škôl, kde bol vymenovaný politický kandidát.  V 
tomto výberovom konaní v roku 1999 vo veľkej 
konkurencii vyhrala školou podporovaná Ing. 
Erika Sulinová, ktorá si za zástupcu vybrala 
kolegu z pedagogického zboru Mgr. Vladimíra 
Tótha. Už v novembri sa pedagogický zbor pod 
ich vedením pripravoval na ďalšie reformy, 
vyplývajúce z Programového vyhlásenie vlády, 
ktoré sa v priebehu školského roka premietlo 
do vypracovania koncepcie rozvoja výchovy a 
vzdelávania v horizonte najbližších 10-15 rokov. 
A to je obdobie, ktoré sa stalo veľkou výzvou 
pre novozvolené vedenie aj pre pedagógov 
levického gymnázia. Blížilo sa Milénium. Nie-
len nové tisícročie, ale aj ďalšia reformná kon-
cepcia pod týmto názvom.

Roky 2000- 2014
 Školský rok 1999/2000 otvorila 2. 
septem bra 1999 na školskom dvore riaditeľka 
Ing. Erika Sulinová a prihovorila sa 601 žiakom Pedagogický zbor v školskom roku 1997/98
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štvorročného a osemročného štúdia v dvad-
siatich triedach. Počet žiakov naznačuje, že 
nové vedenie čakali náročné úlohy nielen v 
oblasti pedagogickej práce učiteľov, ale aj v 
oblasti zabezpečenia strategických rozvojo-
vých plánov a ekonomiky školy. Tieto úlohy 
mala na starosti riaditeľka Ing. Sulinová, pe-
dagogický chod školy zabezpečoval zástupca 
Mgr. Tóth. Pedagógovia sa popri každodennej 
vzdelávacej práci zapájali do verejnej dis-
kusie o Projekte Milénium, škola bola hneď 
od začiatku súčasťou monitorovania vedo-
mostí žiakov v rámci  skúšobného overovanie 
novej formy maturitných skúšok. V januári 
2000 Ministerstvo SR Vyhláškou 51 o školskej 
samospráve ustanovilo podrobnosti o zlo-
žení orgánov školskej samosprávy. Koncom 
školského roka vláda deklarovala, že refor-
ma školstva je jednou z jej hlavných priorít, 
na gymnáziu bolo ďalšou prioritou riešenie 
priestorových problémov vzniknutím osem-
ročnej formy štúdia. Keďže ešte v roku 1998 
neuspelo rokovanie riaditeľa Mgr. Š. Reindla 
s vtedajším riaditeľom Nemocnice s poliklini-
kou (išlo o  kúpu budovy Detskej nemocnice 
za symbolickú korunu), musela Ing. Sulinová  
hľadať nové možnosti riešenia už havarijného 
priestorového stavu.
 Priestorové problémy sa podarilo 
čiastočne vyriešiť, keď v roku 2000 došlo k 
prestavbe suterénu so šatňami na odborné 
učebne informatiky, programovania a multi-
mediálnu učebňu. Odborné učebne sa vytvo-
rili aj z kmeňových učební a tie sa nahradili 
priestormi získanými z veľkých kabinetov. 
 Školský rok 2000/2001 sa začal 
udalosťou, ktorá zostane v histórii školy 
navždy jedinečnou a nezabudnuteľnou. Dňa 
4. septembra 2000  Ministerstvo školstva Slo-
venskej republiky prepožičalo škole čestný 
názov Gymnázium Andreja Vrábla Levice. 
V marci 2001 absolvovali maturanti pilotné 
testovanie Monitor 2001 z matematiky, slo-
venského jazyka a cudzích jazykov s veľmi do-
brými výsledkami.
 V školskom roku 2001/2002 bolo 
v zozname žiakov školy už 654 žiakov a 41 
učiteľov.
 V novembri  r. 2003 minister Fronc 
naštartoval reformu vzdelávania decentra-
lizáciou financovania a riadenia školstva, čo 
vedeniu gymnázia vznikom samosprávnych 
krajov dopomohlo k vyriešeniu priestorových 
problémov. Škola získala bývalú budovu odde-

lenia pľúcnych a respiračných chorôb, naj-
skôr sa zrekonštruovala len jej menej zničená 
prístavba. V súlade so zákonom NR SR. č. 596 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe sa dňa 7. 6. 2004 uskutočnilo na škole 
výberové konanie na miesto riaditeľa - o túto 
funkciu sa uchádzali Ing. Erika Sulinová a 
PaedDr. Ľudovít Sebelédi. Komisia zvolila za 
riaditeľku Ing. Eriku Sulinovú. Od septem-
bra 2005 sa začalo vyučovanie v zrekonštruo-
vanej prístavbe, čo však zvýšilo prevádzkové 
náklady na údržbu dvoch budov a dvoch ko-
tolní. Popri tom sa vybudovalo jazykové labo-
ratórium a odborná učebňa fyziky.  Zvyšo-
vaním počtu žiakov rástla potreba ďalšieho 
zástupcu, preto v roku 2005 vymenovala ria-
diteľka za ďalšiu zástupkyňu Mgr. Valériu 
Tunovú. V tomto hektickom období prestavby 
školského systému však pedagogická práca 
nezaostávala za stavebnými zmenami. Učite-
lia so žiakmi sa aktívne zapájali do vládou ria-
denej školskej prestavby, vstupovali do tvorby 
projektov v duchu reformnej línie  Naučme 
sa učiť – učíme sa pre život, ktorá predkladala 
pripravované zmeny v obsahu vzdelávania, 
orientované na slobody pre učiteľov, rodičov 
i samotných žiakov. Ministerstvo školstva 
SR  v roku 2005 avizovalo aj prípravu návrhu 
nového školského zákona - Kurikulárnej 
transformácie pre stredné školy. V tomto 
náročnom období zavádzania reformných 
modelov vyučovacieho procesu, spojeného s 
neustályminovovaním tematických plánov, 
preškoľovaním učiteľov, ich dovzdelávaním  
a následným zavádzaním nových metód a 
foriem vo vyučovacom procese si gymná zium 
stále dokázalo udržať priečku úspešnosti 
vysoko medzi gymnáziami kraja i Slovenska.

Mgr. E. Skladanová s prísediacou Mgr. Z. Ginčaiovou na maturitách 
v školskom roku 2002/2003
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 Škola sa v školskom roku 2005/2006 
zapojila do  experimentálneho overovania 
mediálnej výchovy a projektu RAFT - na 
diaľku zdieľaných exkurzií s využitím naj-
modernejších technológií. Po jeho ukončení 
vstúpila do projektu ProVek, zameraného na 
rozvoj prírodovedných zručností žiakov.
 Nitriansky samosprávny kraj dodržal 
sľub a uvoľnil kapitálové finančné zdroje 
na dokončenie rekonštrukcie druhej časti 
budovy 8-ročného gymnázia, kde sa vybudovali 
odborné a jazykové učebne, malá telocvičňa so 
šatňami a sociálnym zariadením. Dňa 2. 9. 2005 
bola budova slávnostne skolaudovaná.
 V období neustále meniacich sa 
návrhov reformných zmien sa pedagogický 
zbor dokázal zmobilizovať k pokojnému a 
koordinovanému priebehu vyučovacích hodín 
aj k tvorbe a realizácii projektov. Gymnázium 
sledovalo všetky moderné trendy výchov-
novzdelávacej práce, dokumentujú to úspechy 
žiakov aj hodnotenia odborníkov či širokej 
rodičovskej verejnosti. V septembri 2008 na-
dobudol účinnosť nový školský zákon a spus-
tila sa reforma obsahu vzdelávania. V škol-
skom roku 2008/2009 táto reforma okrem 

iného priniesla prvákom štvorročného štúdia 
možnosť výberu nových voliteľných predme-
tov. V spomínanom školskom roku dňa 22. 
5. 2009  sa uskutočnilo v súlade so zákonom 
výberové konanie. O funkciu  riaditeľky sa 
uchádzala Ing. Erika Sulinová, výsledkom 
konkurzu bolo jej opätovné zvolenie do ria-
diteľského kresla. 
 Pre vedenie školy však nastali nové 
starosti, vyplývajúce z potreby výmeny 
starých okien za plastové a obnovy sociálnych 
zariadení, takže Ing. Sulinová hľadala ďalšie 
možnosti získať financie. Podarilo sa to z roz-
počtu normatívneho financovania na žiaka a 
vďaka záujmu rodičov a žiakov o štúdium. Po 
tejto oprave starej budovy sa zlepšilo výrazne 
aj pracovné prostredie a sociálne vybavenie  
pre žiakov štvorročného štúdia. V roku 2010 
bola pripravená projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu telocvične, ktorá už dlhé obdo-
bie nezodpovedala požiadavkám vyučovania 
telesnej výchovy ani z hľadiska bezpečnosti, 
ani z hľadiska využitia sociálnych zariadení, 
ani kapacitne. Zriaďovateľ napriek oprávne-
nosti tejto žiadosti na telocvičňu financie ne-
poskytol.

Pedagogický zbor v školskom roku 2006/2007
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 Získať potrebné financie na skvalit-
ňovanie vyučovania či na mimoškolské ak-
tivity sa vedenie školy podujalo sledovaním 
výziev na predkladanie projektov. Projekt 
Comenius - Bridges not Walls (Mosty, nie 
steny)programu celoživotného vzdelávania sa 
stal cestou k spoznávaniu života rovesníkov v 
iných krajinách EÚ, a tak gymnazisti spolu s 
pedagógmi vycestovali do Nemecka, Švédska, 
Talianska, Írska, Francúzska a Španiel ska. 
V marci školského roku 2010/2011 privíta-
lo gymnázium návštevu žiakov z Nemecka, 
Švédska, Španielska a Francúzska. Ostatným 
projektom z Európskeho sociálneho fondu je 
Premena tradičnej školy na modernú. Zapo-
jením sa doň má škola možnosť zlepšiť ma-
teriálne vybavenie. Projekt stále trvá. Pred 
koncom školského roka 2011/2012, dňa 2. júna 
2012 vznikli na gymnáziu z iniciatívy PaedDr. 
Ľudovíta Sebelédiho nezávislé Nové školské 
odbory, ktoré sa rozhodli bojovať za zlepše-
nie pomerov v školstve a postavenie učiteľa v 
spoločnosti.
 V septembri školského roku 2012/2013 
prejavili  nespokojnosť so súčasným stavom 
školstva pedagogickí aj nepedagogickí za-
mestnanci gymnázia na celom Slovensku 
štrajkom, organizovaným Odborovým zvä-
zom pracovníkov školstva a vedy na Sloven-

Medzinárodná porada pedagógov v rámci projektu Erasmus+  v roku 2014

PaedDr. Ľudoví Sebelédi,  zakladateľ Nových odborov

sku (OZ PŠaV). Zapojili sa doň aj zamestnan-
ci gymnázia pod vedením predsedu Nových 
školských odborov PaedDr. Ľ. Sebelédiho. Bol 
to jednodňový štrajk, ktorý mal svoje pokračo-
vanie v novembri.
 Začiatkom školského roku 2013/ 2014 
Gymnázium AndrejaVrábla slávnostne otvo-
rilo zrekonštruované chemické laboratóri-
um, ktoré okrem vyučovacích hodín využí-
vajú aj žiaci s ambíciou tento odbor študovať 
na vysokých školách. K zlepšeniu komfortu 
v priestoroch školy prispela tiež rekonštruk-
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Riaditeľ Mgr. Vladimír Tóth otvára školský rok 2014/2015

cia kotolne ukončená v roku 2014. Koncom 
toho istého školského roku prebehlo v zmysle 
platných predpisov výberové konanie do 
funkcie riaditeľa, pretože vedeniu uplynu-
lo funkčné obdobie. O miesto sa uchádzali 
Ing. Erika Sulinová a Mgr. Vladimír Tóth. Na 
post nového riaditeľa bol 12. júna 2014 zvolený 
Mgr. Vladimír Tóth. Pri prehľade všetkých  
udalostí  treba ešte pripomenúť, že  v priebe-
hu spomínaných dvadsiatich piatich rokov 
dochádzalo v 90-tych rokoch v pedagogickom 
zbore k nebývanej fluktuácii najmä medzi 
vyučujúcimi cudzích jazykov (mali finančne 
výhodnejšie príležitosti), posledné desaťročie 
bolo poznačené veľkou generačnou výmenou, 
keď do dôchodku postupne odišli pedagógo-
via  nastupujúci na začiatku 70-tych rokov 20. 
storočia.
 
Úspechy žiakov v období od nežnej revolúcie 
po súčasnosť
 Gymnázium v Leviciach už  po mno-
ho desaťročí dosahuje veľmi dobré výsledky 
nielen v prijímaní absolventov na vysoké ško-
ly a ich následnom uplatnení sa v živote, ale 
aj v rôznych predmetových súťažiach, olym-
piádach či v širokej  mimoškolskej záuj movej 
činnosti. Od čias svojho vzniku bola táto in-

štitúcia liahňou budúcich lekárov, právnikov, 
inžinierov, a samozrejme vedcov, no aj nápa-
dov a aktivít študentov, ktorí ovplyv ňovali 
kultúrny a športový život mesta i jeho okolia. 
Každý pedagóg si uvedomuje, aký význam 
má pre mladého človeka jeho talent nie len 
objaviť, ale pod odborným vedením ho aj 
rozvíjať. Pre učiteľov je to síce práca navyše, 
ale predovšetkým je to obrovská radosť  zo 
zápalu a ochoty tých nadaných žiakov, ktorí 
chcú napredovať, lebo smäd po novom nabíja 
tvorivou energiou aj samotných pedagógov. A 
takými Gymnázium Andreja Vrábla oplývalo 
v minulosti aj dnes.

 V tejto časti by sme vám chceli poskyt-
núť prierez najvýraznejších  úspechov gym-
nazistov za uplynulé štvrťstoročie. Nie je ich 
málo, ak by sme začínali krajskými súťažami, 
asi by sme na ne potrebovali špeciálnu pub-
likáciu. Uverejňujeme  tie, ktoré sú známkou 
kvality v národnom a medzinárodnom rozsa-
hu, odkiaľ už dlhodobo  prinášajú významné 
ocenenia. Ospravedlňujeme sa tým, ktorí tu 
nie sú uvedení. Ich úspechy nebolo možné 
uviesť pre chýbajúce záznamy, prípadne ich 
neúplnosť.
 
 Dominik Štefanko a Štefan Stanko, 
absolventi  osemročného Gymnázia Andre-
ja Vrábla. Dominik maturoval v školskom 
roku 2013/2014, Štefan  maturoval v školskom 
roku 2014/2015. Obaja  spomínaní  patria k  
naj mladším absolventom z publikácie, ale 
už dnes  k mladým vedcom, ktorí si zasluhu-
jú pozornosť. Budeme o obidvoch zrejme v 
budúcnosti ešte veľa počuť. Prajeme im, aby  
boli svojím odborným i osobnostným rastom  
obrovskou inšpiráciou pre všetky budúce 
generácie gymnazistov pri  dosahovaní stále 
vyšších mét. Dominik a Štefan sú  v súčasnosti  

RNDr. František Limberg so svojimi úspešnými žiakmi v Moskve
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najlepším  príkladom úžasnej pracovitosti a 
húževnatosti, ktorá ich doviedla k obrovským 
úspechom na   medzinárodných chemických 
olympiádach, na svetových  olympiádach 
mladých vedcov aj európskych prírodove-
deckých olympiádach. 
 Na tejto ceste ich odborne viedol  
RNDr. František Limberg. Mimoriadne  ús-
pechy v príprave žiakov na súťaže z odboru 
chémia sú od začiatku jeho pôsobenia na 
levickom gymnáziu v roku 1973 až do jeho 
odchodu do dôchodku v roku 2014 ukážkou  
odborného i pedagogického majstrovstva.

Úspechy  Dominika Štefanka
Ocenenia na celoštátnej úrovni
• v rokoch 2008 – 2013 6-krát ocenenie minis-

trom školstva SR - Pamätný list sv. Gorazda
• viacnásobný víťaz celoštátnych kôl 

chemickej olympiády a olympiády 
mladých vedcov

• v roku 2008 ocenený Stredoeurópskou na-
dáciou pod záštitou spoločnosti Slovnaft 
ako Talent novej Európy - zisk grantu na 
nákup literatúry a laboratórnych prístrojov

• v roku 2010 zisk mimoriadneho ocenenia 
Talent novej Európy

Štefan Stanko preberá ocenenie z rúk ministra školstva P. Pellegriniho 
(november 2014)

Úspechy Štefana Stanka
Ocenenia na celoštátnej úrovni
• pamätný list sv. Gorazda  z rúk  ministra 

školstva SR v rokoch 2012, 2013 a 2014
• diplom Predsedu Nitrianskeho samo-

správneho kraja  v rokoch 2012, 2013, 2014, 
2015

• dositeľ  titulu Študent roka 2015 na GAV v 
Leviciach

 
 Ako  Štefan Stanko  vníma roky 
strávené na pôde našej školy, vyjadril  týmito 
slovami:  „Na Gymnáziu Andreja Vrábla som 
strávil osem rokov plných poznania, skúse-
ností a zážitkov. Celý pedagogický zbor a ve-
denie školy boli vždy pripravení odpovedať na 
množstvo vyčerpávajúcich otázok študentov a 
zo všetkých síl sa usilovali vytvoriť  pre žiakov 
také zázemie, aby sa do školy vracali každý 
deň s radosťou. Počas štúdia som sa zameral  
predovšetkým na chémiu, pri štúdiu ktorej sa 
mi najviac venoval p. prof. RNDr. František 
Limberg. Práve on ma svojou odbornosťou, 
ale aj vytrvalosťou a trpezlivosťou priviedol k 
niekoľkým významným úspechom na medzi-
národnej úrovni, za čo som mu nesmierne 

vďačný. Vedenie školy mi umožnilo 
vzdelávanie podľa individuálneho študij-
ného plánu. No nevychádzalo mi v ústrety 
len pri štúdiu a účasti na olympiádach, ale 
aj pri byrokratických a finančných záležitos-
tiach, týkajúcich sa prihlášky na vysokú ško-
lu (rozhodol som sa študovať na University of 
Cambridge), často nad rámec svojich možnos-
tí. Dokonca aj po maturite, keď som už nebol 
žiakom gymnázia, za čo som vedeniu školy 
nesmierne vďačný. 
 Keď študent skutočne chce, po skon-
čení gymnázia odchádza omnoho bohatší 
– múdrejší, rozhľadenejší, samostatnejší a 
odvážnejší, ako keď naň nastupoval.  Ak by 
som sa mal znova prihlásiť na strednú školu, 
rozhodne by som si zvolil Gymnázium Andre-
ja Vrábla v Leviciach.“
 V nasledujúcich riadkoch uro-
bíme prehľad  najúspešnejších žiakov, ktorí 
reprezentovali gymnázium na predmetových 
olympiádach a iných rôznych súťažiach na 
najvyšších umiestneniach v  celonárodných 
kolách. Ospravedlňujeme sa ostatným víťa-
zom, a to z okresných a krajských kôl súťaží, 
ktorých neuvádzame.

Dominik Štefanko preberá ocenenie z rúk ministra školstva D. Čaploviča
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ICHO - Medzinárodná chemická olympiáda
IJSO - Medzinárodná olympiáda mladých vedcov
EUSO - Európska prírodovedecká olympiáda
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ef
an

ka

Názov Miesto a čas konania Ocenenie

IChO Moskva júl 2013 Zlatá medaila

IChO Washington júl 2012 Strieborná medaila 

IChO Ankara júl 2011 Strieborná medaila 

IChO Tokyo júl 2010 Strieborná medaila 

IJSO Baku december 2009 Strieborná medaila 

IChO Cambridge júl 2009 Strieborná medaila

EUSO Murcia marec 2009 Strieborná medaila

IJSO Changwon december 2008 Strieborná medaila

EUSO Nikozia máj 2008 Strieborná medaila

Ú
sp

ec
hy

 Š
te

fa
na

 S
ta

nk
a

Názov Miesto a čas konania Ocenenie

IJSO                                     Juhoafrická republika 2011        Strieborná medaila

EUSO Litva 2012 Strieborná mediala

CHO kat.A Národné kolo 2013 Zlatá medaila

EUSO Luxemburg 2013 Strieborná medaila

ICHO Rusko 2013 Strieborná medaila

Chem 
generation 
Chain 
Reaction

Kolektívne s P. Furdom, P.
Macsekom, M. Dianom a Š. 
Motkom – video s pokusom 
reťazovej reakcie na 
sociálnej sieti 2013

Zlatá medaila

ICHO Vietnam 2014 Zlatá medaila

CHO kat. A Národné kolo 2015 Zlatá medaila

ICHO Azerbajdžan 2015 Strieborná medaila

Predmetová komisia slovenského jazyka a 
literatúry a spoločenskovedných predmetov
 Silvia Kučerková, laureátka súťaže 
Cena Laca Novomeského v poézii (1993), 
Olympiáda v anglickom jazyku - 3. m. (1994), 
Marína Gajdošíková, Stredoškolská odborná 
činnosť z odboru história - 1.m. (1995), Ľuba 
Králiková, súťaž v prednese poézie Hviezdo-
slavov Kubín - čestné uznanie (1996), Miro-
slav Slašťan, Stredoškolská odborná činnosť 

z odboru história - 2.m. (1997), Anna Tuhárska, 
Lit. súťaž na tému Prečo mladí ľudia kašľú 
na politiku - 3.m. (1998), Kristína Fénysová, 
Stredoškolská odborná činnosť - 3.m. (1998), 
Lýdia Syllabová, Novomeského Senica - 3.m 
(1998), Zuzana Čuchorová,  Literárny Kežma-
rok, čestné uznanie (1998), Pavol Bobok, Cena 
Andreja Chudobu - 1.m. (1998), esej na tému  
Spravodlivý medzi národmi-1.m. (2000), Moni-
ka Kotorová, Kalokagatia, poézia -3.m (2000), 
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Esej Napriek všetkému povedať životu áno 
- 1.m. (2000), Natália Farraová, lit.súťaž Euró-
pa v škole, Čo urobilo Slovensko pre Európu 
- hlavná cena (2000), Andrea Urbaníková, Eu-
rópa v škole: Čo urobilo Slovensko pre Európu 
- hlavná cena (2000), umelec. prednes Benia-
kove Chynorany - 3.m. (2003),  (2003), Beniako-
vo Ponitrie - 3.m.(2004), Michal Pastier, Cena 
Andreja Chudobu - 2.m. (2001) fejtón Štúrovo 
pero - 3.m. (2002), Časopis Preklepy- Štúrovo 
pero, zvláštna cena (2004), Literárne Topoľča-
ny - 3.m. (2003), Katarína Králiková, Štúrovo 
Pero, - 1.m. (2001), L. Vincúrová, Európa v škole, 
1.m. za báseň (2001), Veronika Mihóková, Cena 
Andreja Chudobu - 3.m. (2001), Veronika Ko-
torová, recit. Dilongova Trstená - 1.m. (2002),  
Chynorany - zvláštna cena (2003), Monika Še-
bová, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 
rád Slovensko? - Cena poroty (2003), Andrea 
Výbošteková, recit. Kráľove Šahy - zvláštna 
cena (2003), Šarlota Švarcová, rec. Kráľove Šahy 
- 1.m. (2003), Eva Korenyovská, um. prednes 
Timravina studnička -  1.m. (2004), Vansovej 
Lomnička - 2.m. (2006), Karin Považanová, esej 
na tému Komenský a my - 1.m. (2005), Lenka 
Lakotová, Komenský a my - 2.m. (2005), Miro-
slava Kotrusová, Literárne Šahy - 2.m. (2006), 
Radovan Potočár, súťaž Novinový článok 2008 
- 1.m., literárna súťaž Ministerstva obrany 
Cítim sa bezpečne- 1.m., Literárno-výtvar-
ná súťaž  Z. Dônčovej - 1.m. a Cena poroty, lit. 
súťaž Prečo mám rád slovenčinu a prečo mám 
rád Slovensko? - čestné uznanie (všetky 2009), 
Olympiáda ľudských práv - Cena poroty (2010), 
Olympiáda ľudských práv – najlepšia esej 
(2012), Zuzana Ďuríková, Komenský a my -  2.m. 
(2007), Kolektív V. Bača, L. Dolniak, J. Korček, 
Európa v škole na tému 50 rokov v rozmani-
tosti - 2.m. (2008), Kaja Kowalczuková, esej o 
EÚ - 1.m., A. Szabó, esej o EÚ - 2.m., M. Bajan 
a J. Záhoráková, esej o EÚ - 3.m. (všetci 2008), 
M.Marušáková, Lit.-výtv. súťaž Z. Dônčovej – 
1.m. (2008), Cena Andreja Chudobu - 1.m. (2008), 
Z. Rusnačeková, Cena Andreja Chudobu - cena 
poroty (2008), Časopis Preklepy, Štúrovo pero - 
2.cena (2011), N. Jašeková, esej O rodovej rovno-
sti - 1.m.(2012), I. Plášek, Dejepisná olympiáda 
- 3.m. (2011), Dejepisná olympiáda - 3.m. (2013), 
Kolektív M. Mališka, A. Urbanová, S. Káčerová, 
S. Beneš, esej O rodovej rovnosti - 2.m. (2012), 
A. Ambrušová,  rec. Kráľove Šahy - 3.m.(2013), 
Barbora Kowalczuková a K. Kollárová esej 
Európa v škole - 1.m. (2013), Kolektív septimy 
- projekt Európa v škole - 1.m.(2013), M. Zátu-

recká, Kráľove Šahy - 1.m. (2013), Barbara Ko-
walczuková, Európa v škole - 1.m. (2014), Katarí-
na Slavkovová, Európa v škole - 1.m.  (2014), M. 
Lajtošová, Schola ludus - 1.m. (2014), Kristína 
Prištiaková, autorská stredošk. súťaž Poviedka 
- 1. m. (2014)

Predmetová komisia cudzích jazykov
 Silvia Kučerková, OAJ - 3.m. (1993), 
V. Konečná, OAJ - 1.m.(1994), K. Králiková, T. 
Óbert,  M. Srnová, Modelová  OSN - 1.m. (2000), 
M.Bošiaková, OAJ - 3.m. (2001), M. Bodnár, 
OAJ - 3.m. (2001), V. Henželová, English essay 
- 2.m.(2003), S. Nichtová, English essay - 1.m. 
(2007), Martin Nichta, OAJ - 1.m. (2007)
 M. Falis, Expert v ANJ - 1.m. so zápisom 
do siene slávy (2008), D.Kováč, English essay - 
1.m. (2008), P. Guba, OAJ - 2.m.(2012), Divadelný 
súbor, Divadelný festival v anglickom jazyku 
- Cena Poroty (2012), P. Arvajová, Divadelný fes-
tival Nitra v angl.jazyku - 1.m. (2012)
 V. Žuffová, ONJ - 1.m. (1994), Z. Dominik 
Štefanko, ONJ - 2.m. (2010)

Matematika
 Juraj Cvik, PIKOMAT - 3.m. (2000), 
PYTAGORIÁDA -  7. m.(2002), PIKOMAT - 2.m. 
(2002), PIKOMAT - 2.m. (2003), Martin Molnár, 
MAX-MIX kat.A - 1.m. (2001, 2002), Martin Šuš-
ka, MAT-MIX kat.B - 3.m. (2001), Pavol Cvik, 
MAT-MIX kat.A - 3.m.(2001), Štefan Stanko, 
matematická olympiáda PANGEA – 2.m.(2013)

Fyzika
 J. Nagy, (1993), T. Barcík, (2000), T. Stri-
bula (2001, 2002), M. Kabát (2005), M. Pivoluska 
(2005), L. Holka (2005), P. Pokoraczki  (2008), D.  
Čereš, P.  Budaváry, J.  Maruška, P. Furda (všet-
ci 2012), M. Jakubík (2013) - všetci sa umiestnili 
na popredných miestach celonárodného kola 
Fyzikálnej olympiády

Chémia
 Na začiatku  90-tych rokov sa sta-
li úspešnými riešiteľmi národných kôl 
chemickej olympiády  nasledovní žiaci: A. Pap-
pová, V. Vaja (1991), A. Pappová, A. Barošková 
(1992), V. Faško (1994). V ich stopách potom 
pokračovalo mnoho žiakov, víťazov krajských 
kôl, na medzinárodnej úrovni sa presadili, 
okrem samostatne  vyššie uvedených víťazov, 
Andrej Gál , EUSO - zlatá medaila, (2011), G. 
Kraj čírová,  IJSO - 8.m. (2012),  IJSO - 3.m. (2013), 
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F. Rácz, IJSO  - 4.m. (2013), H. Horváthová, IJSO - 
3.m. (2014)

Biológia
 Renáta Lišková (2005), Jaroslav Šimko 
(2010), Martin Máťaš (2013)

Geografia
 Miroslava Lachová - 10. m., Zuzana 
Čuchorová - 11.m. (1995), Ivana Fašáneková - 
3.m., Tomáš Kišš - 4.m., Roman Bačkor - 5.m. 
(1999), D. Balážová - SOČ - 3.m. (2001), úspešní 
v celoslovenskom kole olympiády: R. Farkaš 
(2003), B. Butašová (2005), H. Lalíková (2005), 
Radovan Potočár - 1.m. (2008), 5.m. (2009), 2.m. 
(2010), Ľuboš Križan - 3.m. (2008), Libor Potočár 
- 5.m. (2011), M. Vítkovič - 4.m. (2014)

Informatika a programovanie
 Vít Krajčík - 7.m. (1994), Marek Nagy – 
COFAX - 4. m. (1994), Juraj Homola - programo-
vanie - 9. m. (1997), Stanislav Slušný, Michal 
Zerola - COFAX - úspešní (2000), Peter Chrien - 
eTablo - 1. m. (2004), Vladimír Bača - 10. m. (2010)

Ekonomika
 Peter Števčať - e-Ekonomika - cer-
tifikát (2004), Viktor Sücs - Poznaj svoje peniaze 
- 3.m. (2008), Marek Mihál - Poznaj svoje penia-
ze - úspešný (2011), Nina Pompošová, Katarína 
Bátovská - Myslím ekonomicky - 1.m. (2014)

Telesné výchova
 Družstvo basketbalistiek sa prebojova-
lo  na majstrovstvá Slovenska stredných škôl  
trikrát po sebe (1996, 1997,1998), Družstvo bas-
ketbalistov - 1.m. (2002), 3.m. (2003),  2.m. (2005), 
Družstvo dievčat v cezpoľnom behu -  4.m. (2005), 
úspešní boli plavci a plavkyne na majstrov  -
s tvách Slovenska stredných škôl v pláva ní  M. 
Syllabová - 1. m., Z. Holická - 2.m., M. Brníková 
- 4.m., M. Hollá - 6.m., A. Zoldová - 6.m., (všet-
ky 2007), M.Syllabová - 1.m., M.Hronec - 1.m. a 
3.m., L. Tornašovská - 4.m., M. Hollá - 6.m.(2008), 
M.Syllabová - 1.m. (2009), Družstvo mladších 
basketbalistiek - 3.m. (2011), Jakub Šiko, atletika 
1500m  - 2.m. (2011), Ivana Kuriačková, atletika 
1500m - 1.m. (2011), Ivona Miklóšová v cezpoľnom 
behu - 1.m. (2012), Róbert Šiko, v cezpoľnom 
behu - 3.m. (2012)
 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) 
patrí medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie 
akcie predmetovej komisie telesnej výchovy. 
Pre žiakov je vždy odborne pripravený pro-
gram, zameraný na ochranu života a zdravia 
človeka. Žiaci sa zdokonaľujú v dopravnej 
výchove, v topografii, zdravotnej príprave a 
v civilnej obrane. K atraktívnym aktivitám 
kurzu patria streľba zo vzduchovky a z kuše, 
jazda na koni, člnkovanie a nočný orientačný 
beh či nočné bivakovanie.
 V deväťdesiatych rokoch 20.storočia, 
zrejme aj z nadšenia zo zmien v spoločnosti, 
sa zapájalo do mimoškolských aktivít, zatrak-

Účastníci KOŽAZ-u v plnom nasadení
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Imatrikulačný pochod mestom v školskom roku 2005/2006

Imatrikulačné divadelné predstavenia v školskom roku 2010/2011
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Titulka z Preklepov z roku 2010

tívňujúcich život školy, mnoho nadaných 
študentov. Atmosféra priala obnoveniu či 
založeniu dnes už tradičných gymnaziálnych 
akcií, úspešne dodnes pretrvávajúcich, na 
ktoré sa dopredu tešia aj budúci žiaci školy, 
vediac o nich od starších gymnazistov alebo 
od levickej verejnosti.
 Imatrikulácie žiakov prvého roční-
ka (neskôr aj prímy) sa od roku 1990 stali 
neoddeliteľnou súčasťou života gymnázia. S 
nápadom pripraviť vtipný a tematicky kon-
cipovaný program, ktorého súčasťou je vždy 
sprievod  mestom  adeptov na hrdé meno 
gymnazista, prišiel Mgr. Vladimír Tóth, ktorý 
s úžasnou invenciou scenáristicky a režijne 
pripravoval  každý rok program, pútajúci po-
zornosť celej školy aj jej bývalých študentov.
 Gymnaziálny divadelný súbor je nad-
viazaním na tradíciu ochotníckeho divad-
la z minulosti, súbor sa  stal na pôde školy  
pod vedením Mgr. Tótha od roku 1990 prie-
storom pre tých, ktorí sa upísali divadelným 
doskám. Kolektív divadla sa tešil veľkému 
záujmu už dlho pred uvedením autorských 
hier z pera Mgr. Tótha. Na imatrikuláciách či 
gymnaziálnych plesoch bývali vrcholom pro-
gramu. So súborom divadelníkov spolupraco-
val od svojho príchodu na školu aj Mgr. Petr 
Mészároš, ktorý postupne prevzal prípravu 
a režírovanie predstavení na imatrikulácie 
prvákov do svojich rúk. Súčasnú divadelnú 
skupinu úspešne režíruje žiak 4. D triedy 
Patrik Lecký a ako gestor zastrešuje skupinu 
Mgr. Mária Maková.
 Časopis Preklepy je pokračovateľom 
školských časopisov minulých období, začal 
vychádzať v roku 1991 na podnet Mgr. V. Tótha. 
Neskôr sa pod odborným vedením PhDr. Jany 
Jaďuďovej stal nielen obľúbeným čítaním 
študentov i pedagógov gymnázia, no  čas-
to aj ich rodinných príslušníkov. V časopise 

novinársky rástli budúci masmediálni ak-
téri Monika Kakašová, Dalibor Skladan, Peter 
Kosmály, Sandra Tordová  či Michal Pastier. 
Časopis svojím nezávislým obsahom a moder-
nou formou vždy zaujal  porotcov  celonárod-
nej súťaže Štúrovo pero, odkiaľ si priniesol 
niekoľkokrát významné ocenenia.
 Vianočné koncerty v priestoroch 
kostola Cirkvi bratskej sa v 90-tych rokoch sta-
li poetickou bodkou za kalendárnym rokom 
navodením vianočnej nálady pred odchodom 
na sviatky. S veľkým zanietením ich scenáris-
ticky a režijne pripravovala za veľmi dobrej 
spolupráce s pedagógmi Základnej umeleckej 
školy v Leviciach Mgr. Ľubica Opatrená, ktorá 
vo svojich programoch  predstavila talent 
mnohých žiakov štvorročného i osemročného 
štúdia (recitátorov, spevákov a žiakov študu-
júcich hru na hudobnom nástroji) celému 
osadenstvu školy. Na tradíciu týchto koncer-
tov nadviazala po príchode na gymnázium 
Mgr. Mária Pompošová v novej, "nesakrálnej", 
podobe Vianočných akadémií.
 Vianočná latka  sa stala tradičným 
športovým osviežením pred nastávajúcimi 
dňami vianočného oddychu. Vznikla z ini-
ciatívy Mgr. Jána Koštrnu za podpory pred-
metovej komisie telesnej výchovy ako divák-
mi hojne navštevovaná súťaž najlepších 
atlétov – skokanov do výšky, reprezentantov  
zo všetkých tried. Jej popularita je stále veľká, 
prináša radosť z pohybu a športového zápole-
nia o dobré umiestnenie v športovej rivalite 
tried a ročníkov. 
 Gymnaziálny ples je každoročne 
očakávanou bodkou za 1. polrokom,  spoločen-
skou udalosťou aj spoločným oslávením 
pol ročného študijného snaženia. Dnes už 
tradičný, vtedy  1. gymnaziálny ples sa z inicia-
tívy Mgr. Tótha  a za spolupráce  študentskej 
rady organizoval vo februári  r.1991 v hote-
li Atóm. Stal sa akciou, na ktorú si študenti 
každoročne objednávajú vstupenky s veľkým 
predstihom. Okrem prezentácie gymnazistov 
pôsobiacich v klube spoločenského tanca Ju-
nilev sa  na ňom každoročne predstavujú aj 
členovia divadelného krúžku, trošku vzruše-
nia spôsobí voľba Kráľa a Kráľovnej plesu a 
skvelú náladu vždy dotvorí aj bohatá tombola 
zo sponzorských zdrojov.
 Slávnostné akadémie k 175. výročiu 
a k 190. výročiu vzniku gymnázia  boli čo do 
počtu účinkujúcich a čo do možnosti prezen-
tovať históriu a súčasnosť gymnázia po nežnej 
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Vianočná akadémia v školskom roku 2010/2011

Akadémia k 175. výročiu založenia gymnázia v školskom roku 
1990/1991

revolúcii pre čo najširšiu verejnosť zatiaľ naj-
väčšími akciami. Prvá z nich sa konala v roku 
1990, pričom v jej slávnostnom programe podľa 
scenára a za réžie Mgr. Opaternej účinkovalo 
150 študentov, ktorí  prostredníctvom slova, 

spevu, sólovej či skupinovej hry na hudobné 
nástroje a dobového i moderného tanca uro-
bili prierez históriou a súčasnosťou levického 
gymnázia. Druhá akadémia (konala sa v roku 
2000) bola dôstojnou, no civilnejšou prehliad-
kou vzdialenej i nedávnej histórie školy a 
najmä prehliadkou jej úspechov. S výdatnou 
pomocou vtedajších aj bývalých žiakov a Mgr. 
Meszároša akadémiu pripravila scenáristicky 
a režijne Mgr. Opaterná. Súčasťou programu 
bolo aj predstavenie divadelného súboru pod 
autorským a režijným vedením Mgr. Tótha.
 Stretnutia s Gymnáziom na Námestí T. 
G. Masaryka v Zlíne. Myšlienka nadviazať kon-
takt  s gymnáziom v inom meste nebola iste 
novou v tradícii školy, ale nadviazať kontakt s 
gymnáziom v tak blízkej krajine po rozdelení 
Československa je v novodobých dejinách 
našej školy veľkým pozitívom. V októbri 1999 
začala škola pulzovať prípravami na prvú 
návštevu žiakov a pedagógov z gymnázia v 
Zlíne, prvé stretnutie na pôde našej školy sa 
uskutočnilo v novembri toho istého roku. 
Odvtedy sa každoročne stretávajú recipročne 
žiaci a pedagógovia v Zlíne a u nás, aby si 
vzájomnými stretnutiami  rozširovali vedo-
mosti o svojich krajinách, nadväzovali dnes 
už niekoľkoročné priateľstvá, odovzdávali  
nové skúsenosti a pedagógovia si pomáhali 
zvyšovať metodickú úroveň vzdelávania.
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Riaditeľka školy Ing. Sulinová pri otvorení zrekonštruovanej odbornej učebne chémie v školskom roku 2012/2013

Riaditeľka školy Ing. Sulinová na stretnutí so Zlínčanmi
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Zoznam pedagógov  po roku 1989 

1. Gabriela Baginová 1990 – 1992
2. Izabela Branická 1990 – 2015
3. Elena Cintulová 1990 – 2005 
4. Milan Drahoš 1990 – 1998
5. Anna Gregušová 1990 – 2009 
6. Mária Ižoldová 1990– 2008
7. Daniela Kachničová 
         (Michálková, Lichtenwőrtherová 

1990 – 1994
8. Marta Koreneková 1990 – 2015
9. Ján Koštrna 1990 – 2015
10. Ladislav Kotrusz 1990– 2007
11. František Limberg 1990 – 1995

1999 – 2013 
12. Matilda Lukáčková 1990 – 1998
13. Igor Mako 1990 – 1997

2002 – 2015
14. Ernest Meňhart 1990 – 2001
15. Eva Mokošová 1990 – 1998
16. Olympia Mókušová 1990 – 2015
17. Ľubica Opaterná 1990 – 2014 
18. Anna Oraveczová 1990 – 1998
19. Elena Skladanová 1990 – 2008 
20. Erika Sulinová 1990 – 1999

2014 – 2015
21. Alžbeta Suhajová 1990 – 2014 
22. Klára Šedibová 1990 –1997
23. Jozef Takáč 1990 – 2014 
24. Vladimír Tóth 1990 – 2014 
25. Erika Trgiňová 1990 – 1991
26. Peter Valko 1990 – 1995
27. Emília Valková 1990 – 2010 
28. Vojtech Varga 1990 – 1995
29. Margita Vráblová 1990 – 1992
30. Veronika Zachová 1990 – 1999

2005 – 2006
31. Roland Gertler ex. 1990 – 1991 
32. Beáta Vekonyová ex. 1990 – 1991
33. Jana Jaďuďová 1991 – 2015
34. Zuzana Križanová 1991 – 1993
35. Marian Mäsiar 1991 – 1993 
36. Peter Šturc 1991 – 1998
37. Valéria Tunová 1991 – 2014 
38. Tibor Lacko 1992 – 1993
39. Elena Macková 1992 – 2003 
40. Ľudovít Sebelédi 1993 – 2015
41. Cyril Šebo 1993 – 2015
42. Nora Tömöskoziová 1993 – 2007 
43. Erika Póková 1994 – 1998
44. Eva Horniaková ex. 1994 – 2001

2004 – 2007 
45. Dezider Szabo ex. 1994 – 2015 

46. Margita Bujanová 1994 – 1995
47. Diana Struhárová 1994 – 1995
48. Emília Gregušová 1995 –2015 
49. Martina Tomaníčková 
          (Danišová) 1995 – 2013 
50. Tatiana Hajnišová 1995 – 2000

2002 – 2015 
51. Soňa Lukáčová 1995 – 1996
52. Mária Maková 1995 – 2015 
53. Beáta Pintérová 1995 – 2015 
54. Darina Tóthová ex. 1995 – 2005
55. Viera Jantošíková ex. 1995 – 1996 
56. Danka Očovská 1996 –2008 
57. Soňa Zelienková 1996 – 2001
58. April Brooks 1996 – 1998
59. Daniela Ďurišová (Herhová) 1997 –2015 
60. Ľubica Korčeková 1997 – 2013

2014 – 2015 
61. Vladimír Kuny 1997 – 1998
62. Ivona Bačová 1997 – 2006
63. Anna Bodnárová 1998 – 1999

2001– 2006
64. Andrea Hajdamárová  
         (Gašparová) 1998 – 2015 
65. Elena Garajová 1998 – 2015 
66. Zdena Ginčaiová 1998 – 2015 
67. Róbert Nichta 1998 – 2007 
68. Lesslie Hogg 1998 – 2000
69. Marta Vajdová 1998 – 1999
70. Emília Macáková ex. 1998 – 1999 
71. Mária Zrubcová ex. 1998 – 1999 
72. Štefan Reindl 1998 – 1999
73. Ľubomír Nemčok 1999 – 2015 
74. Irena Bruteničová 1999 – 2000
75. Erika Šipöczová ex. 1999 – 2000
76. Anna  Ševčíková ex. 1999 – 2013

2014 – 2015 
77. Roman Pavlík ex.  1999 – 2000
78. Roman Karaffa ex. 1999 – 2002
79. Iveta Kassášová ex. 1999 – 2000
80. Anna Šebová ex. 1999 – 2001
81. Andrea Bíňovská 2000 – 2015 
82. Mária Briešková 2000 – 2001
83. Tatiana Kosnáčová 2002– 2008 
84. Petr Mészároš 2002 – 2011 
85. Zuzana Čechová 
         (Demeterová) 2002– 2015 
86. Miriam Gubíková 2003– 2005 
87. Zuzana Klaudíniová 2004 – 2015 
88. Barbora Konôpková 
         (Kumančíková ) 2004 – 2015 
89. Zuzana Šimeghová
         (Kotulová) 2004 – 2005

2012 – 2015
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90. Zuzana Čuchorová 2005 – 2006
91. Anna Chrienová ex. 2007 – 2009 
92. Ľubica Kovácsová 
         (Koreneková) 2007 – 2015 
93. Ingrid Kosková 2007 – 2015 
94. Rudolf Chmelár 2006 –2007  
95. Eva Kumová 2005 – 2007
96. Rastislav Meňuš 2006 – 2007 
97. Jana Mácsaiová (Mihálová) 2006 – 2015 
98. Ľubica Tóthová 2006 – 2015 
99. Vojtech Kósa 2006 – 2010 
100. Róbert Mišových ex.  2006 – 2013 
101. Eva Gubová 2007 – 2008
102. Jana Kvočková 2007 – 2015 
103. Miroslava Labovská 2007 – 2015 
104. Peter  Roman 2007 – 2008
105. Lenka Franěková (Sulinová) 2010– 2015 
106. Viviána Bieliková 2008 – 2015 
107. Mária Pompošová 2008 – 2015 
108. Jana Senešiová 2008 – 2009 
109. Klára Svetlíková 2008 – 2015 
110. Marcela Hancková 
         (Švaralová) 2008 – 2015 
111. Zuzana Filovkinová 2010 – 2015 
112. Michal Frtús 2009 – 2011 
113. Andrea Géciová 2010 – 2015 
114. Silvia Gunišová 2009 – 2015 
115. Erika Lajtošová 2009 – 2015 
116. Jana Chudá (Marunová) 2009 – 2015 
117. Jarmila Mlynárová 2008 – 2015 
118. Eva Viglašová 2010 – 2011 
119. Ingrid Májeková 1991 – 1993 
120. Elena Šabíková 2012 – 2014
121. Zuzana Bobáková 2011 – 2015    
122. Zuzana Mésárošová 2013 – 2015 
123. Marcela Tabernausová 2012 – 2015 
124. Jana Baková 2014 – 2015 
125. Miriam Frajtová 2014 – 2015 
126. Martina Kredátusová 2013 – 2015 
127. Elena Michalíková 2011 – 2015 
128. Martin Riecky ex. 2014 – 2015 
129. Miriam Szántóová 2014 – 2015 
130. Iveta Boldišová 2013 – 2015 
131. Danka Hudáková 2013 – 2014 
132. Henrieta Žemberyová ex. 2014 – 2015 
133. Miloslav Konečný 2005 – 2009 
134. Ján Kristín 2013 – 2014 
135. Richard Gurbicz 2009 – 2011 
136. Anna Medzihradská 2014 – 2015 
137. Kristína Sleziaková 2008 – 2009





«

Galéria osobností
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Galéria osobností 
od A po Z

ĽUBICA OPATERNÁ - KLÁRA ŠEDIBOVÁ

AKÁCS, ŠTEFAN
Rodným mestom Mgr. Šte
fa  na Akácsa sú Levice. 
Narodil sa  21. augusta 1935,  
v ro disku prežil detstvo i 
dospievanie. Maturoval 
na je denásťročnej stred
nej škole (JSŠ) v roku 1954. 
Už počas stredoškolského 
štúdia sa venoval  literárnej 

tvorbe, písal básne, eseje, fotografoval, tvoril 
krížovky. Svoj organizačný talent využil v orga
nizovaní školských slávností, bol zakladateľom 
folklórneho súboru Žatva, kde sa venoval i 
ná cvi ku ľudových tancov. Pracoval  v agitačnom 
stredisku, bol „správcom“ i osvetľovačom javis
ka v mestskom hoteli Lev, kde sa konali ná cvi
ky kultúrnych programov i viaceré verejné  
vystúpenia študentov JSŠ. Po maturite nastúpil 
na dvojročnú  vojenskú prezenčnú službu a po 
jej absolvovaní pokračoval v štúdiu na Fakulte 
žurnalistiky UK v Bratislave, pracoval ako elév 
a neskôr ako novinár v Hlase ľudu. Fakultu 
žurnalistiky ukončil v roku 1965,  pokračoval 
v práci žurnalistu v Hlase ľudu. Na tomto 
pracovisku neskôr zastával miesto zástupcu 
šéfredaktora, na Ministerstve výstavby a tech
niky  miesto  tlačového tajomníka. Začiat
kom normalizácie pracoval  rok v Sloven skej 
televízii. Pre svoje postoje k udalostiam z 
augusta 1968 z televízie musel odísť do  BEZ, 
pracoval v kultúrnom klube Káblovky, kde 
založil a viedol folklórny  súbor Bezanka až 
do roku 1989. Po nežnej revolúcii sa vrátil na 
svoje pôvodné pracovisko do Hlasu ľudu, kde 
pôsobil až do odchodu do dôchodku. Mgr. 
Štefana Akácsa  zastihla náhla smrť v redakcii 
Hlasu ľudu  29. marca 1997.

Spracované na základe spomienok Kláry Šedi-
bovej a  Za  Štefanom Akácsom: In:  Hlas ľudu, 
1997, 43, č. 70,  str.1.

BABALA, DUŠAN
(29. 11. 1937 – 11. 07. 2008)    
Narodil som sa v Jabloňov
ciach, kde bol môj otec 
učiteľom. Zvykol som cho
diť do triedy už ako štvor
ročný a schovávať sa za žia
kov, lebo ma otec odtiaľ 
vyháňal. Zemepis severnej 
Afriky som už vtedy ovládal 

dosť dobre, ale na Európu som ešte nedočiahol 
– visela tam nástenná mapa Európy so sever
nou Afrikou. Otec bol dôstojníkom v Povstaní. 
Podarilo sa mu ujsť zo zajatia ešte na Sloven
sku, takže od októbra 1944 znovu učil. V kabi
nete mal pripravený ruksak, aby mohol 
zmiznúť do hôr, ak by prišli Nemci do dediny. 
Pôvodne som chcel ísť študovať na chemickú 
priemyslovku v Banskej Štiavnici, vtedy som 
už ovládal analytickú anorganickú chémiu, 
organická bola zložitá. Tamojší riaditeľ 
odporučil otcovi, aby ma radšej poslal na  
levické gymnázium. Po maturite som sa pri
hlásil na novozaloženú fakultu jadrovej 
fyziky v Prahe. Profesor Vrábel mi raz pove
dal, že nikdy neveril, že sa tam dostanem. No 
ale ja som to mal ľahké, lebo som nemusel ro
biť prijímacie skúšky (bol som na III. kole 
matematickej olympiády v Prahe a takí 
nemuseli robiť skúšky – boli automaticky pri
jatí). Po promócii roku 1960 som nastúpil v 
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Řeži, v Ústave jadrového výskumu (ÚJV). O 
dva roky neskôr som dostal ročné štipendium 
od IAEA (International Atomic Energy Agen
cy) na NORA Project v Kjelleri v Nórsku. Po
tom mi ešte IAEA schválila predĺženie o jeden 
rok, ale predtým, ako som sa vrátil, som si vy
jednal štipendium na jeden extra rok priamo 
od nórskeho ústavu. Takže na jeseň 1965 som 
znovu išiel do Nórska na nórske štipendium. 
Ešte za prvého pobytu v Kjelleri som začal výs
kum reaktorového šumu (štatistika neutrónov 
v reaktore), ktorý sme potom začlenili do Pro
jektu NORA, a čoskoro sme boli najpokročilejší 
v odbore. Takže konferencie o šume sa orga
nizovali u nás. Napísal som na túto tému dok
torskú prácu (1966), ktorú som o rok neskôr 
obhájil. Moje štipendium sa skončilo v sep
tembri 1966. Predĺžiť ho nebolo možné, lebo 
som sa medzitým rozhodol, že sa do ČSSR 
nevrátim, a ČSSR bolo členom IAEA. Nórsky 
ústav si to nechcel s IAEA rozhádzať, lebo Pro
jekt NORA bol financovaný z IAEA. Tak sa 
začal môj dobrodružný rok. Najprv som žil na 
dlžobu z toho, čo som si požičal od kolegov. 
Keď sa to minulo, bol som šoférom u pekára, 
rozvážal som nákladným autom chlieb po ob
chodoch, keď išiel pekár o šiestej ráno spať. O 
dvanástej sa pekár zobudil, napiekol koláče, 
poobede som teda rozvážal tie. Po nejakom 
čase som u pekára skončil. Stal som sa 
námorníkom. Pýtali sa ma, čo mám za remes
lo. Keď sa dozvedeli, že som doktor matematiky 
a fyziky, povedali, že takých nepotrebujú. Ale 
ak chcem byť plavčíkom, že majú miesto. Tak 
som vzal miesto na lodi Brabant. Mojou po
vinnosťou bolo vyčistiť každé ráno kabíny, 
kúpeľne, škriabať hrdzu z paluby, v prístavoch 
dávať pozor na prístavných robotníkov, aby sa 
neulievali, a pretože nás bolo na lodi len 6 
námorníkov,  musel som každých 6 hodín 
hodinu riadiť loď a držať správny kurz.  Ak 
niekedy budete vidieť  meno lode „Fred Ol
sen“, to je firma, pre ktorú som pracoval. Dok
torskú promóciu som mal až roku 1969, lebo 
sa konala len každých niekoľko rokov (nebolo 
toľko doktorov), aby sa nemusel kráľ obťažovať 
každý rok. Boli sme totiž predstavení 
nórskemu kráľovi Olavovi Piatemu. V novem
bri 1967 som nastúpil do firmy ASEA vo Švéd
sku, kde som ostal viac ako 30 rokov (Allmän
na Svenska Elektricka Aktiebolaget). Začali 
sme stavať vtedy atómové elektrárne, postavi
li sme ich dvanásť vo Švédsku aj vo Fínsku, 
poslednú roku 1984. Potom sa firma zlúčila so 

švajčiarskou BrownBoveria, volali sme sa 
ABB. Tvoril som počítačové programy pre 
štúdium dynamiky reaktorov, ktorých úlo
hou bola kontrola reaktorov a predvídať, čo sa 
môže v ktorej situácii stať.  V 70tych  rokoch 
som bol vedúcim projektu  SRD (znovu v Nór
sku), čo bol celoškandinávsky projekt. Potom 
sme pracovali na simulátore pre atómové 
elektrárne. Napísal som program pre reaktor. 
Simulátor bol úplnou replikou kontrolnej 
miestnosti atómovej elektrárne so stovkami 
meračov, len v pozadí nebola elektráreň, ale 
počítač.  V 80tych rokoch sme pracovali na 
projekte PIUS, superbezpečného reaktora, 
ktorý by sa zastavil v každej podozrivej 
situácii. Ale atómová energia už vtedy presta
la byť populárnou, a tak sme nič podobného 
nepostavili. V 90tych rokoch som viedol prá
cu na skombinovaní všetkých firemných pro
gramov pre dynamiku reaktorov. Do penzie 
som odišiel predčasne v roku 1998, pretože 
moja manželka vážne ochorela, potrebovala 
moju pomoc.  Dušan Babala
Dodatok: Prof. Ing. Dušan Babala, CSc. po smr
ti manželky navštívil Slovensko ešte na jar 
roku 2006. Krátko po tom sa uňho prejavila 
zákerná choroba, ktorej podľahol 11. júla 2008. 
Pochovaný je v Alhaurinde la Torre neďaleko 
španielskej Malagy.
Spracovala Ľubica Opaterná zo zdroja : http://
www.gav.sk  (upravené)
Poznámka:  Úplný text autobiografie D. Babalu 
si môžete prečítať  v uvedenom zdroji.

BAHNA, JÁN MILOSLAV
(1944)
Prof. akad. arch. Ing. arch. 
J á n   M i l o s l av   B a h n a   s a 
narodil v Pukanci, kde získal 
základné vzdelanie, ma
turoval na levickom gymná
ziu v roku 1961. Vyštudoval 
architektúru na SVŠT v roku 
1967 a VŠVU v roku 1970 v 

Bratislave. V roku 1971 – 1988 bol členom  
„legendárneho“ ateliéru v podkroví ŠPÚO. V 
období 1971 – 1979 spolupracoval so svojím pro
fesorom Vojtechom Vilhanom a z ich spo
lupráce vznikol vládny salónik a interiéry hál 
letiska v Bratislave a interiéry banky v Žiline. 
Postupne sa vypracoval na vedúcu osobnosť 
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svojej generácie, v osemdesiatych rokoch re
alizoval viaceré obchodné domy a interiér 
banky v Čadci. Bol spoluorganizátorom stret
nutí stredoeurópskych architektov v Spišskej 
Kapitule a Starých Splavoch v rokoch 1984 – 89. 
Po roku 1990 založil vlastný AA Ateliér Ar
chitektúry a v priebehu dvoch desaťročí   
realizoval viaceré významné bankové budovy, 
Centrálu VÚB, ČSOB, nadstavbu VŠVU, Evan
jelickú bohosloveckú fakultu, rekonštruoval 
Univerzitnú knižnicu, synagógu v Leviciach, 
Tvarožkovu Mestskú sporiteľňu. Na základe 
konkurzu nastúpil v roku 1990 na VŠVU. Tam 
ako profesor viedol majstrovský ateliér ar
chitektúryIII. do roku 2012, v ktorom absolvo
valo štúdium 69 absolventov. Jeho pedago
gické pôsobenie i projektovanie výrazne 
ovplyvnila študijná cesta do USA v roku 1991. 
Šesť rokov bol prezidentom a neskôr vice
prezidentom Spolku architektov Slovenska. 
Okrem iných je nositeľom Ceny Dušana 
Jurkoviča za Centrálu VÚB, Ceny J. Satinského 
za prínos k rekonštrukciám Bratislavy a Ceny 
Emila Belluša za celoživotné dielo za rok 2014. 
Realizoval stavbu viacerých víl nad Bratisla
vou. Žije v Horskom Parku v Bratislave. Jeho 
Vila Linea na Novosvetskej ulici bola publiko
vaná vo Svetovom atlase architektúry Phai
don v Londýne a nominovaná na Cenu EÚ. 
Vládny salónik uverejnili významné svetové 
dizajnérske časopisy a publikácie. V posled
ných rokoch sa venuje výskumu a publikova
niu kníh o bratislavských vilách. S Galériou 
Jaromíra Frágnera v Prahe spolupracoval na 
koncepcii putovnej výstavy a katalógu ve
novanému vinárskej architektúre v strednej 
Európe. Zaoberá sa kultúrnym kontextom ar
chitektúry európskeho mesta a krajiny.
Spracovala Ľubica Opaterná zo zdroja: Bahna: 
Tak bežal čas 1944-2014. Bratislava: Vydavateľstvo 
Spolku architektov Slovenska 2014, ISBN 978-80-
88757-88-7

BACHRATÁ, PETRA
(1975)
MUDr.  Mgr. art . Petra 
Bachratá, PhD. študovala po 
maturi t e   n a   l e v i c ko m 
gymnáziu v rokoch 1992  
1994 súkromne kompozíciu  
u profesora Ladislava Burla
sa, v rokoch 1994  2000 kom
pozíciu v triede Vladimíra 

Bokesa na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave a súčasne v rokoch 19931999 
medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Zúčastnila sa via
cerých kompozičných kurzov v zahraničí – 
IRCAM v  Paríži (s Ivanom Fedele), v  Szom
bathely a v Reichenau, atď. (s Brianom 
Ferneyhough, Jonathanom Harveyom, Iva
nou Loudovou). V rokoch 2000 – 2003 pracova
la ako sekundárna  lekárka na I. neurolo
gickej klinike Fakultnej nemocnice v 
Bratislave. V roku 2003 získala atestáciu v 
odbore neurológia a v roku 2006 špecializáciu 
vo vertebrológii. V roku 2006 jej bolo udelené 
doktorandské štipendium z Fundação para 
Ciência e Tecnologia Lisabon, potom  
pokračovala v doktorandskom štúdiu kom
pozície a elektroakustickej hudby na Univer
zite  Aveiro v Portugalsku. Doktorandské 
štúdium ukončila v roku 2010 dizertačnou 
prácou: Gesture Interaction in Musicfor In
struments and Electroacustic Sounds. Reali
zovala množstvo prednášok a workshopov 
na rôznych svetových konferenciách  na zah
raničných univerzitách, jej články vyšli vo 
via cerých odborných časopisoch. Od roku 
2007 je členkou výskumnej jednotky INET – 
MD Hudobná tvorba, teória a technológie a od 
roku 2011 je integrovanou člen kou v UniMem 
v Portugalsku. Od roku 2011 do roku 2013 
vyučovala na Univerzite v Aveiro kompozíciu 
a elektroakustickú hudbu. V roku 2012  učila 
na súkromnej vysokej škole Instituto Piaget, 
Viseu v Portugalsku a bolo jej udelené post
doktorandské štipendium z FCT Lisabon. V 
roku 2013 bola členkou poroty pre svetový fes
tival ICMC  v Austrálii. Medzi jej najvýznam
nejšie hudobné aktivity patrí účasť na kom
pozičnointerpretačnom projekte Hudba bez 
hraníc v srdci Európy v rokoch 19992001, 
predsedníctvo skladateľskej komisie Hudob
ného fondu v Bratislave  v ro koch 20022003, 
členstvo v porote pre svetový festival ICMC 
2013 v Austrálii a od roku 2014 je spoluzakla
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dateľkou hudobného vydavateľstva Ekolio Mu
sic Edition. Jej skladby boli ocenené v 
mnohých kompozičných súťažiach doma i 
zahraničí: 1996 – osobitná cena poroty v súťaži 
Rok slovenskej hudby; 2001 – Cena Jána Levo
slava Bellu, 2005 – I. cena v súťaži Musica Nova, 
Praha; 2005 – finalistka medzinárodnej súťaže 
elektroakustických miniatúr Confluencias, 
Huelva, Španielsko; 2005 – finalistka  súťaže 
elektroakustických kompozícií Pierre Schae
ffer, Pescara, Taliansko; 2006 – finalistka 
medzinárodnej súťaže Bourges Electroacustic 
Music Competition, Bourges, Francúzsko; 
2007 – finalistka medzinárodnej súťaže elek
troakustických kompozícií Pierre Schaeffer, 
Pescara, Taliansko; 2007 – finalistka v súťaži 
Musica Nova, Praha; 2008 – II. cena v medzi
národnej súťaži v orchestrálnej kompozícii 
Póvoade Varzim, Portugalsko. Jej hudba zaz
nela na koncertoch a festivaloch v Európe, 
USA, Brazílii, Mexiku, Chile, Argentíne, Kube 
i na Novom Zélande a jej skladby vyšli na 
mnohých CD (Ekolio, Slovart Music, Numéri
ca, KANT 2008, Spectral Records, atď.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

BAROSS, GÁBOR
(06.07.1848 Pružina  09.05.1892 
Budapešť)
Tento uhorský politik štu
doval na gymnáziu v Levi
ciach a v Ostrihome, právo 
na univerzite v Budapešti.  
Najskôr pôsobil ako pod   no
tár, neskôr sa stal notá
rom a predsedom sirotskej 

stolice Trenčianskej župy. V roku 1883 bol štát
nym tajomníkom a o tri roky neskôr sa stal 
ministrom verejných prác a dopravy, neskôr 
zastával funkciu ministra obchodu. Politické 
pôsobenie začal v Trenčianskej župe, kde zalo
žil a viedol niekoľko politických, kultúrnych a 
hospodárskych spolkov. V roku 1875 bol zvolený 
za poslanca do uhorského snemu za ilavský 
volebný obvod. Bol spoluzakladateľom a jed
ným z vedúcich predstaviteľov Uhorského 
krajinského vzdelávacieho spolku, ktorému 
vláda odovzdala majetok zhabaný Matici 
slovenskej.V roku  1883 sa stal štátnym tajom
níkom,  neskôr v roku 1886 ministrom verej
ných prác a dopravy a v roku 1889 ministrom 

obchodu. Celý život zasvätil rozvoju uhorské
ho hospodárstva. Jeho zásluhou došlo k re
formám v doprave, mnohé z nich mali eu
rópsky význam. Zaslúžil sa o modernizáciu 
celej železničnej siete. Podstatnou mierou sa 
pričinil o výstavbu železnice z Bratislavy do 
Žiliny a dal vymerať ďalšie trasy. Za jeho mini  s
trovania boli postavené mnohé mosty cez Du
naj a Tisu. Bol iniciátorom regulácie horného 
toku Dunaja.  Uzavrel obchodné zmlu vy s 
Nemeckom, Talianskom, Belgic kom a Švaj
čiarskom. Ako minister obchodu sa zaslúžil o 
rozvoj obchodu, podporoval rozvoj remesel
níkov a obchodníkov. Zriadil päť nových ob
chodných komôr v Uhorsku, jednu z nich v 
Banskej Bystrici. V roku 1891 sa zaslúžil o 
Zákon o povinnom poistení reme selníckeho a 
priemyselného robotníctva, ktorý riešil úra
zové poistenie, starostlivosť o cho  rých a ne
deľný odpočinok. Zomrel nečakane v roku 
1892 .
Slovenský biografický slovník. Zv. I. A-D,. s. 148-149.

BÁTHY, LADISLAV
(13.07.1861 Levice – 17.08.1933 
Ostrihom, Maďarsko)
Kanonik, arcibiskupský 
vikár, štyri triedy nižšieho 
gymnázia ukončil v rod
ných Leviciach. Teologické 
štúdium absolvoval vo vie
denskom Pázmáneu. Po 
vysviacke za kňaza v roku 

1884 sa stal kaplánom vo Veľkom Kýri, od  
roku 1885 bol kaplánom  v Leviciach. V roku  
1892  bol menovaný za levického farára, v roku  
1899 za titulárneho garábskeho prepošta. V 
roku 1895 založil v Leviciach Spolok na stavbu 
kostolných veží, vďaka ktorému dostal farský 
kostol  nové priečelie s dvojicou veží. L. Báthy  
sa zaslúžil o založenie  kultúrnych i hos
podárskych spolkov Katolícky kruh (1894), 
Spolok na úpravu potokov Sikenica a Pod
lužianka (1905) a  Reviczkého spolok (1913).  Bol 
dlhoročným členom mestského a župného 
zastupiteľstva. Od  roku 1916  zastával post 
ostri homského kanonika a arcibiskupského 
vikára v Trnave. Po obsadení Slovenska 
československými vojskami v roku 1919 ho 
zat kli a uväznili na hrade Spielberg v Brne. Po 
prepustení z väzby žil v Ostrihome, kde  v 
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roku 1933 zomrel. Pochovali ho v krypte pod 
ostrihomskou bazilikou. Zanechal po sebe bo
haté dielo v podobe duchovnej literatúry a 
modlitebných kníh.
BOROVSZKY, S.: Barsvármegyemonográfia. Bu-
dapest: Apollo 1903, s. 181.

BÁTOVSKÝ, ĽUBOR 
KRASISLAV
(05.02.1925 Starý Tekov – 
22.01.1998 Tlmače)
Literát, redaktor, ktorého 
vzťah k literatúre sa kryštali
zoval na gymnáziu v Levi
ciach a v Zlatých Morav
ciach, kde začal publikovať v 
študentských časopisoch 

Pla meň a Rozvoj. Už vtedy ho slovenská kultúr
na verejnosť zaregistrovala ako sľubného 
pokračovateľa veľkého diela katolíckej mo
derny. Namiesto do lavíc maturitného ročníka 
odchádza koncom leta 1944 na Prašivú do Jego
rovovej partizánskej brigády. Po Via nociach 
toho istého roku sa dal do služieb Českosloven
skej vojenskej a politickej správy v Leviciach a 
zmaturoval až po vojne. Nasledujúce roky slú
žil v armáde, pracoval v redakciách Smeny a 
Roľníckych novín, bol šéfredaktorom nitrian
skeho literárneho mesačníka Rozlet. V rokoch 
1961 1969 bol vedúcim redaktorom levického 
Pohronia. Usiloval sa pre tvoriť tento týždenník 
na príťažlivé noviny, ktoré by vyjadrovali názo
ry širokého spektra čitateľov i prispievateľov, 
nielen oficiálne stanoviská partajného vyda
vateľa. V období dubčekovskej jari poskytol 
priestor mnohým, a takto učil myslieť a vnímať 
nové prúdy krajinu od Slovenskej brány až po 
Ipeľ. Pre svoje postoje k udalostiam rokov 1968 
– 1969 bol poli ticky diskriminovaný a nemohol 
pub li kovať. Po roku 1989 si už nenašiel oprávne
né a zaslúžené miesto v literatúre. Avšak i po
tom zo zlomeného pera kedysi optimistického 
básnika a pohotového novinára spontánne 
vyvreli verše harmonického súzvuku lásky k 
rodnému kraju, návratu k tradíciám a vernos ti 
k svojmu kresťanskému pôvodu zo samizda
tovej zbierky Litánie o rodných rovinách.
BÁTOVSKÁ, J. : Monografia Starý Tekov, 2014,s. 303. 

BOB, JOZEF
(06.10.1935 Tekovská Nová 
Ves, dnes súčasť obce Nová 
Dedina – 06.11.2010 Bratislava)
Spisovateľ, scenárista a lite
rárny kritik študoval na 
gymnáziu v Leviciach, od 
roku 1954 na Filozofickej 
fakulte Univerzity Ko men
ského v Bratislave. Svo je 

profesionálne pôsobenie začínal v legen
dárnom týždenníku Zväzu slovenských 
spi sovateľov Kultúrny život, kto rého bol v 
rokoch 1967  1968 šéfredakto rom. Spočiat
ku sa venoval literárnej kriti ke mladej 
generácie a skúmaniu problematiky 
medzivojnovej slov. literatúry, ktorého 
výsledkom bola monografická štúdia Mo
derný tradicionalista Dobroslav Chrobák 
(1964) a antológia modernej slovenskej 
novely Čas medených tvárí (1969). Potom sa 
sústredil hlavne na tvorbu literárnych 
rozhlasových, televíznych a filmových 
scenárov. Podľa literárnych predlôh 
sloven ských spisovateľov napísal scenáre 
k televíznym filmom Smrť Pavla Duchaja 
(podľa diela M. Urbana), Červené víno (F. 
Hečko), Zbojnícky tanec (Ľ. Ondrejov) a 
Smrť chodí po horách (V. Mináč). Je au
torom pôvodných televíznych a filmových 
scenárov zo života J. Kollára (Vzkriesenie 
Míny), A. Sládkoviča (Druhá láska) a Ľ. 
Štúra (Orol a lastovička), vydaných aj v 
knižnej podobe ako Ľúbostné siluety (1980). 
Podľa jeho scenárov sa realizovali aj široko 
koncipované viacdielne filmové projekty 
Povstalecká história (s V. Plevzom, 1984), 
Muži s plnou mocou, Roky prelomu (obe 
1988) a Štúrovci (1991). K spracovaným živo
topisným historickým prózam, ktoré vyšli 
aj v samostatných rovnomenných kniž
ných vydaniach, pribudli knihy Čas knie
žat veľkomoravských (1998), Sedem osu
dových (2006) a beletrizované portréty 
slovenských generálov Generáli(2009), za 
ktoré získal Prémiu Literárneho fondu za 
pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2009. V ro
koch 1995 – 1996 pôsobil v Národnom 
literárnom centre a v rokoch 1996  1998 na 
Ministerstve kultúry SR ako generálny ria
diteľ sekcie umenia. Od r. 1999 pôsobil na 
poste šéfredaktora časopisu Spolku sloven
ských spisovateľov Literárny týždenník, kde 
uplatňoval v prospech celej slovenskej 
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kultúry svoje jedinečné a bohaté skúsenos
ti. Prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič mu 31. augusta 2006 udelil štátne 
vyznamenanie  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy 
za mimoriadne významné zásluhy v oblasti 
kultúry.
Encyklopédia dramatických umení I. A – L.Bra-
tislava: Veda, 1989, s. 119.

BOTKA, TIVADAR
(06.07.1802 Ondrejovce  
06.01.1885 Malé Vozokany)
Historik, právnik, statkár 
študoval na gymnáziu v 
Leviciach a Trnave. V roku 
1821 získal v Pešti na práv
nickej fakulte advokátsky 
diplom. Po návrate domov 
sa stal župným úradníkom 

a súčasne sa venoval vedeckej práci z oblasti 
histórie práva a regionálnym dejinám. Stal sa 
najskôr členom korešpondentom, v 70. rokoch 
riadnym a neskôr čestným členom Uhorskej 
akadémie vied. Pôsobil ako prokurátor, 
slúžny, notár,  po potlačení  revolúcie 184849 
bol na krátky čas zvolený za predsedu 
stoličného súdu, ale pre centralistické a 
ponemčovacie snahy  Viedne sa úradu vzdal. 
V rokoch 18431844 a 18471848  bol poslancom 
uhorského snemu,  v šestdesiatych   a začiat
kom sedemdesiatych rokov bol členom agri
kolárnej komisie aj poslancom uhorského 
snemu, predsedom župného hospodárskeho 
spolku, predsedom zakladajúceho výboru 
Toldyho kruhu v Bratislave a zakladajúcim 
členom Uhorskej historickej spoločnosti. V 
ro ku 1872  sa stiahol z verejného života  a hos
podáril na rodinnom statku. Je autorom 
monografi ckých prác, štúdií a článkov v 
odborných časopisoch, zborníkoch a novinách 
venovaných histórii práva. V rukopise sa 
zachovala Monografi a tekovskej stolice.
Slovenský biografi cký slovník. Zv. I. A-D. s. 307.

BRACH, FRANTIŠEK ADOLF
(02.05.1821 Želiezovce  22. 08 1894 Levice)

Župný  lekár, vedec, humanista, spoluzakla
dateľ nemocnice v Leviciach pochádzal z 
lekárskej rodiny,  jeho otec Štefan Brach pôso
bil ako lekár na Eszterházyho panstve v Že
liezovciach.  Základné vzdelanie  získal v rodi
sku, v roku 1830 ako deväťročný nastúpil na 
levické gymnázium. Prvý ročník študoval ako 
privatista a od druhého ročníka sa zúčastňoval 
riadneho vyučovacieho procesu. Gymnázium 
absolvoval s vyznamenaním. V štúdiu pokra
čoval v Pešti, neskôr na lekárskej fakulte vo 
Viedni, kde bol v roku 1846 promovaný. V 
dizer tačnej práci sa venoval kožným cho
robám. Po smrti otca pracoval ako lekár v rod
ných Želiezovciach,  neskôr v susednej obci 
Mikula a od roku 1858 v Leviciach, kde ho 
dvakrát zvolili za hlavného lekára Tekovskej 
župy. Popri práci župného lekára  vykonával 
aj súkromnú prax. Bol známy svojim huma
nizmom, často liečil chudobných  bezplatne. 
Počas cholerových epidémií v rokoch 1866 a 
1873, ktoré zasiahli i  Levice, koordinoval pos
tup proti chorobe. Bol autorom preventívnych 
opatrení a aby izoloval už nakazených oby
vateľov mesta, nariadil zriadenie cholerovej 
nemocnice. F. Adolf Brach sa venoval aj ve
deckej a publikačnej činnosti, zhotovoval 
vyrábal chirurgické nástroje, ktorými bol 
známy aj za hranicami župy. Aktivizoval sa i v 
spoločenskom živote mesta, bol zakladateľom 
levického kasína, ktorého predsedom zostal 
až do smrti, členom Tekovskej hospodárskej 
spoločnosti, zakladateľom župnej liečebnej 
spoločnosti, Levického liečebného spolku i 
Levického nemocničného spolku. V roku 1876 
sa stal predsedom zdravotnej a okrášľovacej 
komisie pri mestskom zastupiteľstve, čo vied
lo k pozitívnym zmenám na vzhľade mesta  i 
k zlepšeniu hygienických podmienok života  
obyvateľov. Mimoriadne aktívne  sa zapojil do 
organizácie stavby  župnej nemocnice v Levi
ciach. František Brach zomrel po krátkej cho
robe 22. augusta 1894 vo veku 73 rokov. Pocho
vaný bol tak, ako si prial, v záhrade svojho 
domu na Kalvárii.
VINCZE, L.: Z dejín okrášľovacieho spolku v 
Leviciach. Levice 2015. rukopis; Alt, E.- Bába, E.,- 
Huljak , L.: Dejiny Levickej nemocnice 1885-1895. 
OÚNZ 1985, s. 13-14.
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CSEREI (ČERVÍK), JÓZSEF
(19.03.1850 Levice – 07.05.1908 Levice)

Piarista, pedagóg, básnik. Narodil sa v Levi
ciach v roku 1850 v remeselníckej rodine. Po 
ukon čení základnej školy a štyroch tried 
gymnázia v rodnom meste v roku 1865 vstúpil 
k pia ristom. Noviciát absolvoval v Kecs
keméte, kde dokončil gymnázium. Počas toh
to obdobia si osvojil francúzsky, taliansky a 
španielsky jazyk, neskôr nemecký a anglický 
jazyk. Okrem toho získal učiteľské diplomy zo 
stenografi e podľa systému StozeFe nyvesi a 
GabelsbergerMarkovits. Teologické štúdium 
ukončil v Budapešti, kde učil na mies tnom 
gymnáziu. Neskôr vo svojom pedagogickom 
pôsobení pokračoval v Kecskeméte a Kluži, 
kde získal diplomy z fi lológie, latin ského a 
gréckeho jazyka. Venoval sa písaniu diel z 
oblasti dejín literatúry a fi lológie. Písal poé
ziu, ktorá vyšla v zbierke básní Jarné kvety 
(Tavaszvirágok) vydaná v roku 1906. Krátky 
čas pobudol v Nagykanizsi a Trenčíne, kde sa 
v roku 1887 stal riaditeľom gymnázia. Na 
vlastnú žiadosť bol na konci školského roka 
preložený do rodných Levíc. Od školského 
roku 1891/92 pôsobil v Temešvári. Tu sa u neho 
objavila cukrovka, ktorá ho trápila až do kon
ca života. Pre svoj zdravotný stav od roku 1899 
opäť učil v rodných Leviciach. Na jeseň 1907 
následkom pokročilej cukrovky prišiel o ľavú 
nohu. Zomrel 7. mája 1908 vo veku 58 rokov. 
CSERHEGYI, S. 1909. Lévai Róm. Kath. Főgimná-
ziumértesítője 1908-1909 tanévről. Levice: Ny-
itraiéstársa, s. 1 – 4.

ERDŐSI - POLESNÝ, 
IMRICH
(04.11.1814 Nitra – 09.02.1890 
Nitra)
Piarista, pedagóg, hrdina z 
Braniska. Pochádzal zo 
slovenskej rodiny z Nitry. 
Študoval na gymnáziách v 
Nitre a v Leviciach, kde si 
počas školských rokov 

1830/31 a 1831/32  osvojil maďarský jazyk. V 1832 
vstúpil k piaristom, noviciát absolvoval v 

Prievidzi. Teológiu a fi lozofi u študoval vo 
Váci, v Nitre a vo Svätom Jure. Za kňaza ho 
vysvätili v 1840. Počas revolúcie 1848/49 pôso
bil ako vojenský duchovný po boku generála 
Richarda Guyona. Bol účastníkom významnej 
bitky medzi honvédmi a cisárskymi vojskami 
na Branisku, ku ktorej došlo 5. februára 1849. 
Polesný honvédov povzbudzoval v boji s po
zdvihnutým krížom a výkrikom Na predek, 
za mni, tu je PanBoch! Po víťaznej bitke si vy
slúžil prívlastok Hrdina z Braniska. Po potla
čení povstania ho postavili pred vojenský súd, 
väzeniu sa vyhol. Pokračoval v pedagogickej 
činnosti v Carei, Timisoare, Kluži, v 1857  bol 
zástupcom novicmajstra vo Váci, v rokoch 
1861– 1878 rektorom kolégia v Kecskeméte,  v 
rokoch 1878 – 1888 konzultorom rehole piaris
tov. Pre chorobu sa vrátil do rodnej Nitry, kde 
zomrel v roku 1890 vo veku 75 rokov.
GÁL, I. A piaristá krészvétele a szabadságharc-
ban 1848-49, In Magyar Kegyes Tanítórend Bu-
dapesti  Róm.  Kat. Kollégiumának (Általános 
Iskola és Gimnázium) évkönyve 1947/1948, s. 15-
37.

FÉJA, GÉZA 
(19.12.1900 Levice  Svätoján
ska Pustatina – 14.08.1978 
Bu dapešť)
Spisovateľ, publicista, kri
tik a sociograf navštevoval 
gymnázium v Leviciach, 
kde v roku 1919 zmaturoval. 
Študoval na univerzite v 
Budapešti odbor maďarský 

jazyk – nemecký jazyk.  Neskôr získal učiteľský 
diplom pre meštianske školy. Do  roku 1932 
pôsobil ako učiteľ na chlapčenskej škole v Os
trihome  Tábore, neskôr v Budapešti. Od roku 
1922 sa  venoval  pí sa niu poézie , v roku 1927 
publikoval v anto lógii Forrás (Prameň). Bol 
spolupracovníkom literárneho periodika   
Magyar Írás, kto ré vychádzalo v Českosloven
sku a pracoval ako lek tor vydavateľstva Ka
zinczy. Za svoje kri tické sociografi cké dielo 
Viharsarok (Kút búrok) bol obvinený a 
odsúdený za hanobenie  národa. Po vojne sa 
zamestnal ako knihovník v Békešskej Čabe, od 
roku 1960 ako vedecký pra covník v Knižnici 
Ervina Szabóa v Bu dapeš ti. Písal historické 
romány, venoval sa li   te   rár nej histórii a kri
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tike. Zomrel v roku 1978 v Budapešti. Zanechal  
rozsiahle literárne dielo.
GRÓSZ, M.: Csabaiéletrajzok. Békéscsaba  1955,s. 
27-30.

GONDA, DANIEL
(12.01.1909 Žemberovce – 
12.09. 1944 Ľubochňa)
Dôstojník, účastník SNP, 
rodák zo Žemberoviec, kde 
vychodil ľudovú školu, štu
doval na gymnáziu v Ban
skej Bystrici a v Leviciach, 
po maturite na škole zálož
ných dôstojníkov  v Pardu

biciach a tesne pred 2. svetovou vojnou na 
Vojen skej akadémii v Humennom. Na vý
chod  nom fronte pripravoval prechod svojej 
jednotky na sovietsku stranu, čo sa však 
nestalo, pretože ho ako podozrivého odvelili 
do Bratislavy. Po návrate na Slovensko nad
väzoval styky s antifašistickými silami v 
ozbro jených zložkách najmä na východnom 
Slovensku. Podporoval vznik partizánskej 
sku piny Pugačov. Pri zásahu ÚŠB na východ
nom Slovensku ho v máji 1944 zatkli. Na 
základe falošného lekárskeho posudku z vo
jenskej prokuratúry ho previezli na liečenie 
do Vojenskej nemocnice v Ružomberku, 
odkiaľ nadviazal spojenie s 1. československou 
partizánskou brigádou M. R. Štefánika. Po vy
puknutí Slovenského národného povstania z 
poverenia Milana Vesela, veliteľa ružomber
skej posádky, vytvoril povstaleckú jednotku z 
vojakov nemocnice a zmobilizovaných zá
ložníkov, ktorá pod jeho velením zadržala 
postup fašistických síl od Turca na Ružombe
rok. Vypracoval plán obrany Malej Fatry, bojo
val pri Bielom Potoku a pri Liptovskej Osade o 
výšinu Ostrô.Zahynul 13. septembra 1944. In 
memoriam bol povýšený na majora, vyz na
menaný Radom SNP I. triedy.
Slovenský biografický slovník. Zv. II. E-J. s. 202-203.

GÖBŐ,  ANDREJ
Vysokoškolský pedagóg, vedec, narodil sa v 
Leviciach 10. decembra 1933. Študoval na Štát
nom reálnom gymnáziu v rodnom meste, ma

turoval v roku 1952. Vysokoškolské štúdium 
absolvoval na Agronomickej fakulte Vysokej 
školy poľnohospodárskej  v Nitre v roku 1957 s 
titulom inžinier /Ing./ Po krátkej odbornej 
praxi v roku 1963 nastúpil ako odborný asis
tent na Agronomickú fakultu na Katedru 
botaniky VŠP v Nitre, kde pôsobil až do odcho
du do dôchodku v roku 1999. V roku 1971 získal 
hodnosť kandidáta poľnohospodárskoles
ných vied /CSc./, v roku 1978 sa habilitoval na 
docenta /Doc./ pre odbor všeobecná rastlinná 
výroba so zameraním na botaniku. Počas svo
jho pôsobenia na Agronomickej fakulte Vyso
kej školy poľnohospodárskej v Nitre zastával 
rôzne významné funkcie, venoval sa vedecko
výs kumnej činnosti, bol riešiteľom viacerých 
výskumných úloh, je autorom vedeckých prác 
a učebníc. V rokoch 19821990 bol riaditeľom 
botanickej záhrady pri VŠP /teraz SPU/ v Nitre.
Na základe archívnych materiálov SPU spraco-
vala Klára Šedibová.

GRENDEL, LAJOS
(1948)
Je významný predstaviteľ 
maďarskej literatúry na 
Slo vensku, spisovateľ a 
pub  li  cista. Narodil sa v Le
viciach. Študoval na le vic
kom gymnáziu, v tom čase 
na SVŠke, v rokoch 1963 – 
1966 v M triede, teda v trie

de maďarských žiakov. Hoci sa rozhodol štu
dovať matematiku, nakoniec absolvoval v 
roku 1973 odbor maďarčina – angličtina na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Od roku 1973 pracoval vo vyda
vateľstve Madách v Bratislave najskôr ako re
daktor pôvodných maďarských diel, v rokoch 
1988  1990 ako zástupca šéfredaktora. Počas 
nežnej revolúcie roku 1989 zastupoval ma
ďarskú menšinu na novembrových de mon
štráciách. Krátky čas po nežnej revolúcii bol 
politicky aktívny, najskôr ako jeden zo zakla
dateľov a hovorcov Maďarskej nezávislej ini
ciatívy a od februára do júna 1990 ako koopto
vaný poslanec Slovenskej národnej rady. V 
roku 1990 ho zvolilo plénum Spoločnosti 
maďarských spisovateľov v Československu 
za predsedu a šéfredaktora literárneho me
sačníka Irodalmi szemle (Literárne pohľady).  
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V roku 1991 sa stal zakladateľom vydavateľstva 
Kalligram, kde  pôsobil ako šéfredaktor do 
roku 1996. V rokoch 1992 – 1994 bol šéfredak
torom literárneho mesačníka Kalligram. Od 
roku 1996 pôsobil ako univerzitný pedagóg na 
Katedre maďarského jazyka a literatúry na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave, kde učil dejiny modernej maďarskej 
literatúry 20. storočia  a dejiny moderného 
románu. V ostatných rokoch pôsobil aj v 
Seminári stredoeurópskych štúdií Ústa vu slavi
stických a východoeurópskych štú dií Filozo
fickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od 
roku 2013 je na dôchodku. Je členom viacerých 
spisovateľských zväzov a organizácií: Spoločnosť 
maďarských spisovateľov na Slo vensku, ďalej 
Magyar Irók Szövetsége,  Szé pirók Társasága, 
Széchenyi Irodalmiés Mü veszeti Akadémia – tu 
ako čestný člen (všetky v Budapešti). V rokoch 
1997 – 2000 zastával funkciu predsedu Slo
venského centra PEN a v rokoch 1998 – 2000 
predsedal Asociácii organizácií spisovateľov 
Slovenska a bol podpredsedom Csemadoku. V 
marci 2003 bol zvolený za predsedu Slovenského 
helsinského výboru. Je nositeľom viacerých 
štátnych a súkromných vyznamenaní a cien. Je 
Laureátom Kossu thovej ceny (Maďarsko, 1999)  
najvyššieho ocenenia za literatúru v Maďarsku, 
nosi teľom Ceny Sándora Máraiho (Maďarsko), 
Ceny  Acerbi (Taliansko, 2006), Ceny Tibora Dé
ryho (Maďarsko,1988), Ceny Józsefa Attilu 
(Maďarsko, 1990), Ceny Endre Adyho (Maďarsko, 
1997). Na Slovensku sa stal nositeľom Kriš
táľového krídla za literatúru v roku 1998. V roku 
2003 získal vysoké  štátne vyznamenanie  Pribi
nov kríž I. triedy za literatúru. Knižne debutoval 
v roku 1979 zbierkou poviedok Hütlenek (Ne
verní). Je autorom románov Éleslövészet (Ostrá 
streľba), Galeri (Odkundesi), Ártelek (Odvode
niny), prvé dva vyšli  spolu aj v slovenčine pod 
názvom Odtienené oblomky. V slovenčine vyšli 
aj ďalšie knihy: zbierky poviedok Obsažná ba
tožina, Okno po erotických snoch, Cudná sprá
va z vrcholu sna, romány Einsteinove zvony, U 
nás v New Honte, Kráľ Matej v New Honte a 
Hromadný hrob v New Honte. Je aj autorom 
publicistických textov Moja vlasť, Absurdistan. 
Na prekladoch  do slovenčiny  spolupracuje s 
prekladateľom Karolom Wlachovským, jeho 
tvorba je preložená aj do francúzštiny, anglič
tiny, taliančiny, nemčiny, ruštiny a poľštiny.
Zo súkromnej korešpodencie s osobnosťou a 
www.iliteratura.cz/Clanek/18579/grendel-lajos 
spracovala Ľubica Opaterná.

HANSKO,  RICHARD
Klasika. Sedím v kaviarni v 
Rijáde a bežia mi posledné 
minúty termínu na odo  vz da 
nie týchto riadkov. Riadi
teľovi gymnázia som ešte 
začiatkom leta povedal: „...
jasné, v pohode, dodám.“ A 
tak mi termín temer 
vypršal. Skoro ako za štu

dentských čias na gympli. Vždy sa mi pracova
lo efektívnejšie pod stresom, už vtedy, hoci 
netušiac, som sa pripravoval na korporátny 
svet.  V poslednom ročníku gymnázia som sa 
prihlásil na niekoľko vysokých škôl a prijali 
ma na tri. Nakoniec som sa rozhodol pre 
Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu 
medzinárodných vzťahov a nebola to úplne 
náhodná voľba. Tak trochu som si ju a aj Pra
hu samotnú vysníval ešte počas štúdia na 
gymnáziu. Veľmi rád spomínam na milú de
jepisárku pani profesorku Ižoldovú, ktorá sa 
obetovala a v rámci príprav na Pražský model 
OSN, kde sme zastupovali Južnú Kóreu, s 
nami jazdila nočným vlakom do Prahy. Spali 
sme všetci v kupé, párkrát nás okradli, ale 
nikdy nezabudnem, že práve ona mi pootvo
rila dvere k ďalším možnostiam. Počas štúdia 
na vysokej škole som sa často vracal v 
spomienkach na  gymnaziálnu študentskú 
radu, ktorú som ako predseda pár rokov 
viedol a podnikali sme najrôznejšie aktivity 
od plesov, diskoték až po besedy s osobnosťa
mi ako Magda Paveleková či návštevu televízie 
Markíza. Všetky tieto a podobné príležitosti 
ma naučili lepšie komunikovať s ľuďmi 
naprieč širším spektrom a uvedomiť si, že za 
všetkým, čo človek dosiahne, je odhodlanie a 
mnoho poctivej usilovnej práce. Keby však 
nebolo podpory profesorov a vedenia školy, 
len ťažko by sa dalo čokoľvek dosiahnuť.  
Levické gymnázium malo zdravú atmosféru. 
V mojich časoch tam boli pedagógovia prísni, 
ale zároveň i chápaví. A verím, že tomu tak je 
i dnes. Škola mi dala nielen solídne vedomost
né základy pre ďalšie štúdium, ale ponúkla 
priestor realizovať sa a rozvíjať aj iné schop
nosti potrebné pre život.  Všetci profesori, 
ktorých rukami som prešiel, vo mne zanecha
li niečo, po čom som neskôr mohol siahnuť a z 
čoho som mohol čerpať. Z osobnej skúsenosti 
viem, že práve zvedavosť  je jedným z ne
smierne dôležitých atribútov úspechu. A tak 
ešte počas štúdia v Prahe som nad rámec aka
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demických povinností túžil poznávať viac. 
Pôsobil som ako stážista Svetovej banky vo 
Washingtone a neskôr Stálej Misie SR pri OSN 
v New Yorku, čo mi pomohlo nazrieť, teraz už 
reálnejšie, do multilaterálnej diplomacie a 
spolupráce medzinárodných spoločností. Ús
peš ne som viedol československý tím na 
medzinárodnej súťaži v riešení prípadových 
štúdií v Kanade na Richard Ivey School of 
Business, kde sme získali prvé miesto. Moju 
trilógiu študijných stáží, ktorými som si 
predĺžil a obohatil študentský život, zakončil 
manažersky pobyt v Bangalore v Indii, kde 
som získal pozíciu v  jednej progresívnej tech
nologickej spoločnosti v programe AIESEC.  Po 
ukončení štúdia špecializácie medzinárodný 
obchod som nešiel úplne typickou cestou 
marketingu či financií, ale začal som sa zau
jímať o ľudské zdroje. Pár rokov som pôsobil v 
„headhuntingu“ pre Spengler Fox  Executive 
Searcha, neskôr som prešiel do spoločnosti 
Microsoft, kde som vyhľadával talenty pre po
bočky v Prahe, Budapešti a Mníchove. Po nie
koľkých rokoch v Európe som si povedal, že je 
načase skúsiť niečo úplne iné, niečo, čo som 
ešte nezažil, a posunúť sa z komfortnej zóny. 
Touto príležitosťou bola pracovná ponuka pre 
najväčšiu saudskoarabskú banku v Džide, 
kúsok od Mekky, kde som viedol tzv. Sourcing 
tím v oblasti ľudských zdrojov. Nebola to len 
zmena kontinentu či zamestnávateľa, ale 
úplne nový kultúrny, náboženský a spolo
čenský zážitok. Neskôr som sa posunul do 
saudskofrancúzskej banky v Rijáde, kde v 
súčasnosti pôsobím. Nemohol sa spomenúť 
všetko a už vôbec nie všetkých, ktorí ma v 
rokoch štúdia obohatili. Levickému gymná
ziu, dnes už Gymnáziu Andreja Vrábla, pra
jem aj naďalej čo najkvalitnejší profesorský 
zbor a absolventov, ktorí budú schopní nájsť 
svoje silné stránky a pretaviť ich do dobrého 
životného uplatnenia. 
Richard Hansko, Rijád, Saudská Arábia

HAMAR, TOMÁŠ 
PhDr. Tomáš Hamar, PhD. po maturite na 
levickom gymnáziu študoval v rokoch 2001 
2006 latinský jazyk a nemecký jazyk na Filozo
fickej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave. V roku 2009 úspešne vykonal rigo róznu 
skúšku v odbore klasické jazyky. V tom istom 

roku absolvoval  základnú štátnu jazykovú 
skúšku z angličtiny   úroveň B2, o rok zvládol 
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z an
gličtiny   úroveň C1. V roku 2010 úspešne 
zvládol skúšku z medicínskej angličtiny na 
Ústave cudzích jazykov Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj 
pôsobí. V roku 2012 absolvoval rozširujúce 
štúdium pre učiteľov v odbore slovenský ja
zyk a literatúra na Pedagogickej fakulte UK. V 
roku 2014 obhájil na Filozofickej fakulte UK  
dizertačnú prácu a získal akademickú hod
nosť PhD. v odbore klasické jazyky.
Spracovala Ľubica Opaterná  podľa  poskyt-
nutých osobných údajov.

HAUGOVÁ, MILA
Mila Haugová  je jednou z 
najznámejších  a kritikou 
najuznávanejších súčasných 
slovenských  poetiek  a 
významných prekladate
liek svetovej poézie. Naro
dila sa v roku 1942 v Buda
pešti. V detstve sa často s 
rodičmi sťahovala na roz

lič  né miesta Slovenska,  bývala vo Vrábľoch, 
Brezinách, Zlatých Moravciach, nakoniec  sa 
rodina usadila v Zajačej Doline (dnes  súčasť 
Ma lých Krškán). Študovala na levickom gym
náziu, vtedy jedenásťročnej strednej škole, 
kde aj maturovala. Otec bol v rokoch 1952 – 
1954 väznený z politických dôvodov. Vyštudo
vala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, 
krátko pracovala ako agronómka, potom uči
la na Strednej poľnohospodárskej škole v 
Leviciach. Po okupácii Československa  voj
skami Varšavskej zmluvy emigrovala do 
Kanady, odkiaľ sa však po roku vrátila do vlas
ti. V roku 1972 sa presťahovala do Bratislavy. V 
rokoch 1986 – 1996 bola redaktorkou literárne
ho časopisu Romboid. V súčasnosti žije strie
davo v Bratislave a v Zajačej Doline. Mila Hau
gová začala svoje prvé diela uverejňovať v 
roku 1976 v časopise Nové slovo, knižne debu
tovala v roku 1980 zbierkou Hrdzavá hlina, v 
ktorej naznačila, že témami jej básní budú 
každodenné udalosti, tragické okamihy blíz
kych, partnerské vzťahy, ich krehkosť a 
prípadný rozpad. Stala sa poetkou kultivo
vaného tvaru, zacielenou na jednoznačne 
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ženskú poéziu, ktorá však bez akejkoľvek sen
timentality naplno vyjadruje tie najintímnej
šie city a poryvy duše i za cenu, že tým graduje 
zraniteľnosť a krehkosť človeka. Aj v ďalších 
zbierkach Premenlivý povrch, Možná neha, 
Čistédni, Praláska, Nostalgia, Dáma s jed
norožcom či Alfa Centauri podáva dôkaz, že je 
poetkou, ktorej slová básní pomáhajú prežiť. 
Vyviera z nich hlboká opodstatnenosť potreby 
písať, Haugová začiera čoraz hlbšie do svojho 
vnútra, hľadá asociácie a príbuznosti v ríši 
zvierat a rastlín, v antike, v dávnej pamäti 
ľudstva, európskej kultúry. Takýmto spôso
bom nám do pamäti vkladá dnešné poznanie  
sveta, ktoré sa podľa nej v zásadných otázkach 
života nelíši. Nie je tomu inak ani v zbierkach 
Krídlatá žena, Atlas piesku a Zavretá záhrada 
(reči). Antický mýtus so svojím subjektom  
konfrontuje v zbierke Orfea alebo Zimný 
priesmyk, ženské archetypálne vzťahy ana
lyzuje v zbierke Archívy tela, pričom sa vždy 
sústreďuje na podstatu  básnickej výpovede, 
postihujúcu svet v jeho základných význa
moch. Jej básnické dielo je rozsiahle, dodnes 
vydala viac ako dvadsať kníh poézie, v ostat
nom desaťročí zbierky Terče, Rastlina so 
snom: vertikála, Biele rukopisy, Miznutie an
jelov, Pomalá lukostrelkyňa, Plantroom, 
Záh rada: labyrint: hniezdo, Ceutonia aurata. 
Mila Haugová je aj autorkou memoárov Zr
kadlo dovnútra, Tvrdé drevo detstva a esejí 
Písať ako dýchať. Nezmazateľným prínosom 
do našej literatúry sú aj jej preklady z japon
skej, anglickej a nemeckej poézie.
Spracovala Ľubica Opaterná zo zdroja: http//
litcentrom.sk-spisovatelia/mila–haugova a z 
o sobných konzultácií.

HULJAK, PAVOL TIMOTEJ 
(25.01.1881 Tekovská Nová 
Ves  dnes súčasť Novej 
Dediny – 29.10.1958 Levice)
Pedagóg a múzejník študo
val na gymnáziu a Učiteľ
skom ústave v Leviciach. 
U či teľské povolanie vyko
nával v Rykynčiciach, Gon
dove, Pečeniciach, neskôr v 

Čisovej a Pilisszentlászló. Po roku 1919 vyko
nával svoju profesiu v Leviciach a Čajkove, 
kde sa stal riaditeľom školy. Od roku 1945 

pôsobil ako vedúci Okresného múzea v Levi
ciach. Vo svojich pôsobiskách rozvíjal kultúr
noosvetovú činnosť, ochotnícke divadelné 
scény. Už ako dôchodca sa v 1946 stal prvým 
povojnovým riaditeľom múzea v Leviciach. 
Jeho zásluhou došlo k roztriedeniu a 
opätovnému nainštalovaniu vojnou postih
nutej zbierky múzea. Mal veľký podiel na 
zorganizovaní archeologického výskumu za
niknutej stredovekej osady Bratka (Baratka) v 
chotári Levíc, vedeného Archeologickým ús
tavom SAV v Nitre.
Slovenský biografický slovník. Zv. II. E-J. s. 430.

HYKISCH, ANTON
Slovenský prozaik, drama
tik, scenárista, autor litera
túry pre deti a mládež, ese
jista a diplomat sa narodil 
23. februára 1932 v Banskej 
Štiavnici v rodine úradní
ka. Vzdelanie získaval v Pu
kanci, Banskej Štiavnici, v 
Leviciach, kde maturoval v 

roku 1951, a napokon v Bratislave, kde v rokoch 
1951  1956 študoval na Vysokej ekonomickej 
škole. Po ukončení štúdia pracoval dva roky 
vo výskumnom ústave, potom na Železničnom 
staviteľstve a v rokoch 1958 1962 v Záhradní c
tve a rekreačných službách mesta Bratislavy. 
V rokoch 1962 – 1969 pôsobil ako literárny re
daktor Československého rozhlasu, ďalších 
päť rokov v Ústrednej knižnici SAV a potom v 
Slovenskom fonde výtvarných umení (Dielo).
Od roku 1968 mal zakázané publikovať. Od 
roku 1987 bol redaktorom, neskôr aj ria
diteľom vydavateľstva Mladé letá. V rokoch 
1990 – 1992 bol poslancom, v rokoch 1993 – 1997 
pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky 
v Kanade. Po návrate  z Kanady do roku 2002 
externe prednášal politológiu na Trnavskej 
univerzite. V januári 1998 mu prezident re
publiky prepožičal štátne vyznamenanie Pri
binov kríž I. triedy. V súčasnosti žije a tvorí v 
Bratislave. Anton Hykisch je členom Spolku 
slovenských spisovateľov a slovenského cen
tra PEN klubu. Patrí medzi spisovateľov tzv. 
Generácie 56, teda generácie autorov, ktorá 
odmietala pravidlá socialistického realizmu. 
Charakteristickou črtou jeho tvorby je spo
ločenský kriticizmus, ktorý bol zrejmý už od 
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jeho debutu, novely Sen vchádza do stanice. 
Aj vo svojich ďalších novelách Naďa, Vzťahy a 
Túžba a v čiastočne autobiografickom  ro má
ne Námestie v Mähringu poukazuje na 
ťažkopádnosť spoločenského systému, jeho 
chyby a najmä morálnu prázdnotu, ktoré v 
človeku rodia dezilúziu a skepsu. Čitateľsky 
veľmi obľúbenými sa stali historické romány 
Čas majstrov a Milujte kráľovnú o osudoch 
slovenských vzdelancov aj významných postáv 
európskej histórie. Román Atómové leto má 
pre čitateľov  levického regiónu zvlášt ny výz
nam, lebo v ňom ide o pôsobivú beletrizáciu 
faktov z obdobia výstavby ató movej elektrárne 
v Mochovciach. Jeho tema tický aj žánrový  
záber je  široký, známe sú  jeho scifi poviedky, 
napr. Dobre utajený mozog, cestopisné re
portáže Kanada nie je „kanada“, Do volenka v 
Pekingu či Volanty do nebies, ale aj knihy pre 
deti a mládež Kamarát Čipko, Budúcnosť je už 
dnes. Umelcovu publikač nú činnosť zatiaľ uza
tvárajú eseje Nebojme sa sveta, Čo si o tom 
myslím a román Rozkoše dávnych čias.
Spracovala Ľubica Opaterná podľa zdroja: F. 
Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 
2003,s. 202. www.litcentrum.sk.

JANČOKOVÁ, LÍVIA
(1955)
Ing. Lívia Jančoková matu
rovala na levickom gymná
ziu v roku 1974, študovala na 
Textilnej fakulte Vyso kej 
školy strojníckej a textilnej 
v Liberci, kde promo va  la v 
ro ku 1979. Pe   da  gogic ké vzde
  lanie uči teľa od bor ných 

predmetov získala na Katedre inžiniersko – 
humanitných vied Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave roku 1985. Po skončení 
štúdia v Liberci pracovala v BZ Levitex Levice 
ako majsterka, v roku 1982 ako učiteľka 
odborných predmetov na SOU v Leviciach. Od 
roku 1983 pôsobila ako učiteľka odborných 
predmetov na SOU textilnom v Leviciach. V 
roku 1991 sa stala zástupkyňou ria diteľa na 
Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika a 
od roku 1992 na tejto škole pôsobí vo funkcii 
riaditeľky.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

KABÁT, LADISLAV
Prof. Ing. Ladislav Kabát, 
CSc. sa narodil v Kozárov
ciach 13. októbra 1943. Po 
štú diu na levickom gymná
ziu vyštudoval Vysokú ško
lu ekonomickú v Bratislave, 
od bor ekonomicko – mate
matické výpočty. Od roku 
1971 pôsobil na Vysokej ško

le poľnohospodárskej v Nitre postupne ako 
programátor, odborný asistent, docent, profe
sor a vedúci Katedry štatistiky Prevádzkovo – 
ekonomickej fakulty. V januári 1990 bol zvo
lený za rektora a v tejto funkcii pôsobil do 
ro ku 1996. V roku 1977 získal titul kandidáta 
vied (CSc.) na inštitúte národného hos
podárstva v Moskve. Zameriaval sa na oblasť 
numerických problémov a riešiteľnosti opti
malizačných modelov veľkých rozmerov, na 
aplikáciu exaktných modelových techník v 
oblasti výživy a kŕmenia hospodárskych zvie
rat, na problematiku počítačom podporovanej 
výučby. V roku 1986 bol hosťujúcim profeso
rom na University of Legon v Accre. V roku 
1988 získal prestížne štipendium Fulbrighto
vej nadácie a v rámci neho pôsobil ako hosťu
júci profesor na University of Delaware v Ne
warku.  Je členom viacerých medzinárodných 
spoločností. Koordinoval program TEMPUS, 
bol zapojený do programu COST. Spolupraco
val na výskumných projektoch organizova
ných Svetovou bankou, OECD a FAO. V rokoch 
1996  2001 pôsobil v ústredí FAO v Ríme ako 
ria diteľ Štatistickej divízie. V roku 2001 sa stal 
dekanom Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied UK v Bratislave, v súčasnosti je dekanom 
Fakulty ekonómie a podnikania  Paneurópskej 
vysokej školy v Bra tislave.
Spracované zo zdroja: www.uniag.sk/sk/histo-
ria-spu-v-nitre/

KADÁR, JÁN
(01.04.1918 Budapešť  
01.06.1979 Los Angeles, USA)
Svetoznámy filmový režisér 
a scenárista maturoval na 
levickom gymnáziu v roku 
1936, potom študoval právo 
na univerzite v Prahe. V 
roku 1938 štúdium prerušil 
a absolvoval kurz pre ki
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netickú fotografiu a kinematografiu na Škole 
umeleckých remesiel v Bratislave u prof. Ka
rola Plicku. Pre židovský pôvod bol rasovo 
prenasledovaný, vojnu prežil v pracovných 
táboroch v Galante a Vácove. V rokoch 1945 
1947 pôsobil ako režisér Krátkeho filmu v 
Bratislave, od 1947 je už scenáristom a asisten
tom réžie v Štúdiu krátkeho filmu v Prahe. V 
období rokov 1952  1968 bol režisérom a sce
náristom v hranom filme, v tvorivej skupine 
Elmera Klosa v Prahe. V roku 1968  emigroval 
do USA. Na základe zmluvy filmoval v USA, 
kde pôsobil ako režisér a štyri roky prednášal 
na Academy of Art v Los Angeles. Spočiatku 
režíroval krátke filmy (dokumentárny film o 
rekonštrukcii Slovenska Na troskách vyrastá 
život s komentárom Petra Jilemnického) a  
politický dokument Sú osobne zodpovední. 
Pre televíziu pripravil film Neony podľa vlast
ného námetu, spolu s Elmarom Klosom spo
lupracoval i s Laternou magikou. V roku 1947 
spolupracoval ako asistent réžie s B.  Zemanom 
v Prahe na filmovej adaptácii románu S. 
Christiansena Mŕtvy medzi živými. V roku 
1949 vytvoril v Bratislave svoj prvý celovečerný 
film, veselohru z robotníckeho prostredia, 
Katka. Za prvý spoločný dobrodružný film s 
Elmarom Klosom Únos dostali štátnu cenu 2. 
stupňa, potom vytvorili hudobnú veselohru 
Hudba z Marsu, neorealistický film Tam na 
konečné a satirickú komédiu Tři přání, v kto
rej kritizovali pretrvávajúce nedostatky v ná
rodnom hospodárstve, ale aj v riadiacom poli
tickom aparáte, čo sa im vypomstilo.
Ko  mu nistická strana bola nespokojná s kri
tic kým tónom filmu, a tak nemohli niekoľko 
rokov nakrúcať. V adaptácii Mňačkovho 
románu Smrť sa volá Engelchen sa sústredil 
na reflexie, ktoré vyvolávali udalosti a atmos
féra partizánskych bojov. Film dostal zlatú 
medailu na Medzinárodnom filmovom festi
vale v Moskve a na festivale mierových filmov 
v Los Alamos v USA. Zásluhou  filmovej drámy 
Obchod na korze (1965) zaradil denník New 
York Times Kadára medzi päťdesiat najdô
ležitejších režisérov sveta.S filmom, v ktorom 
stvárnili hlavné úlohy Tóna Brtka a pani 
Lautmannovej Jozef Kroner a Ida Kamińska, 
získal ako jediný slovenský režisér Oscara, 
keď s Klosom triumfovali v kategórii Najlepší 
cudzojazyčný film. Kamińska si za svoj výkon 
dodatočne vyslúžila nomináciu na cenu ame
rickej Akadémie filmových umení a vied. V 
ko produkcii s USA nakrútili podľa Zilayho 

románu film z prostredia dunajských rybárov 
Touha zvaná Anada. Spolu napísali i scenár k 
filmu o černochoch Angel Levin. V sa mos
tatnom filme Modrý hotel uvažuje o tom, ako 
možno dohnať človeka do šialenstva. Osud 
vzbú renca proti neľudským podmienkam v 
ústave pre choromyseľných stvárňuje film 
Druhá tvár pekla.
Slovenský biografický slovník. Zv. III. K-L. s. 13-
14.

KAZY,  JÁNOS
(02.05.1853 Kukučínov  
05.05.1912 Kukučínov)
Župný hodnostár, veľkostat
kár študoval na gymnáziu v 
Leviciach a v Budapešti,  v 
roku 1877 absolvoval Práv
nickú akadémiu v Győ ri a 
získal advokátsky diplom. 
Od roku 1874 pracoval v 

súdnictve, potom ako advokát v Budapešti. Po 
roku 1878 hospodáril na rodinnom veľkostat
ku v Kukučínove.  Bol  členom vládnej Liberál
nej strany, v rokoch 1878  1891  túto stranu 
repre zen toval  ako  poslanec uhorského sne
mu za volebný okres Nová Baňa. Od roku 1889 
do roku 1905  zastával post tekovského župana. 
Vedel, že vybudovanie železničných tratí je pre 
oblasť Požitavia potrebná, preto sa vytrvale  
snažil presadiť  ich vybudovanie v boji s komp
likovaným byrokratickým aparátom. Viedol 
župnú delegáciu, ktorú po dlhých peripetiách 
a vyčkávaní nakoniec prijal vtedajší minister 
hospodárstva Gábor Baross.  J. Kazy využil všet
ky svoje schopnosti i konexie a napokon 
dosia hol vytýčený cieľ. Počas rokov 18941895 
boli pre dopravu odovzdané novovybudované 
úseky Požitavskej železnice a 26. októbra 1896 
bola otvorená Pohronská železnica medzi 
Levicami a Hronskou Breznicou, ktorá otvori
la regiónu nový prístup ku vzdialenejším 
trhom.
Slovenský biografický slovník. Zv. III. K-L. s. 56.
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KEŤKO, RICHARD
Mgr. art. Richard Keťko sa 
narodil 9. 10. 1974 v Šahách, 
študoval  na levickom gym
náziu v rokoch 1989 – 1993, 
po maturite študoval na 
Vysokej škole výtvarných 
umení na Katedre socha, 
objekt, inštalácia, na ktorej 
v súčasnosti pôsobí v pozícii 

technického pracovníka. Je označovaný za 
„enfant terrible“ súčasného sochárstva, jeho 
tvorba patrí k najprogresívnejším sochárskym 
výtvarným prejavom. Najčastejšie stvárňuje 
dy namiku sily tvarov ľudského tela, zvára a 
nituje tvrdý lesklý a chladný kov do gracióz
nych a jemných tvarov torz ženského tela vo 
veľkolepých pózach. V obrovských rozmeroch 
sôch je schopný uchopiť neobyčajnú dynami
ku každej krivky, čo umocňuje provokatívny 
charakter jeho diel, ktoré sú súčasťou mno
hých výstav súčasného umenie doma aj v za
hraničí. V poslednom období vyvoláva disku
siu jeho štvormetrová Kovbojka s bielym 
klobúkom pred americkou ambasádou na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Pred 
OC Dituria v Leviciach divákov púta „Vajce“. Je 
aj zberateľom umenia.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

KITTENBERGER, 
KÁLMÁN
(10.10.1881 Levice  04.1.1958 
Nagymaros, Maďarsko)
Zoológ, zberateľ, cestovateľ 
študoval na gymnáziu v Levi
ciach,  ale pre slabý prospech  
pokračoval v štúdiu na 
učiteľskom ústave v Levi
ciach, neskôr na pedago

gickom inštitúte v Budapešti. Krátko pôsobil 
ako učiteľ v obci Tatrang, od  roku 1902  ako 
preparátor loveckej expedície Arzéna Damasz
kina v Afrike, neskôr  ako preparátor zoologic
kého oddelenia Maďarského národného múzea 
v Budapešti. Viackrát podnikol zbera teľské a 
výskumné cesty do východnej Afriky (Kili
mandžáro, Viktóriino jazero, východná Ugan
da). Pre Maďarské národné múzeum zhotovil 
množstvo preparátov a pre budapeštiansku 
zoologickú záhradu odchytil a previezol  živé 

zvieratá. Počas prvej svetovej vojny  ho Agliča
nia internovali v Indii. Od  roku 1920 redigoval 
časopis Nimród, neskôr sa stal jeho majiteľom. 
V  čase vojny, v roku 1945,  boli jeho zbie r ky 
vážne poškodené. Od roku 1954 spo   lu pracoval 
na príprave africkej výstavy národného 
múzea v Budapešti, ktorá bola počas ľudového 
povstania v roku 1956 zničená. Počas svojich 
expedícií objavil okolo 300 nových druhov 
živočíchov,  z ktorých 40 pomenovali po ňom. 
Bol autorom niekoľkých cestopisov, od bor
ných štúdií a článkov.
Slovenský biografický slovník. Zv. III. K-L, s. 87.

KMEŤ,  FRANTIŠEK
Doc. RNDr. František Kmeť, CSc. pochádza z 
obce Veľké Krškany, okres Levice. Narodil sa 
28. decembra 1937. Študoval na Jedenásťročnej 
strednej škole (JSŠ) v Leviciach, maturoval v 
roku 1955. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity  Komen
ského v Bratislave v roku 1960 ako promovaný 
matematik s užšou špecializáciou geometria. 
V roku 1960 nastúpil na Katedru matematiky 
a fyziky Vysokej školy poľnohospodárskej v 
Nitre ako asistent, neskôr ako odborný asis
tent. Po absolvovaní externej ašpirantúry na 
Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave v 
odbore algebra a teória čísiel v roku 1981 obhá
jil kandidátsku a dizertačnú prácu „Štúdium 
radikálov v pologrupe“ a získal na Elektro
technickej fakulte SVŠT v Bratislave vedeckú 
hodnosť kandidáta fyzikálnomatematických 
vied /CSc./. V roku 1992 sa habilitoval prácou 
„Radikály v pologrupe“ na Matematicko 
fyzikálnej fakulte UK  v Bratislave a získal 
hod nosť docenta /Doc./. František Kmeť ako 
vysokoškolský učiteľ sa od roku 1960 až do 
odchodu do dôchodku v roku 2003 venoval 
pedagogickej, vedeckej i publikačnej činnosti.
Z archívnych materiálov SPU spracovala Klára 
Šedibová.
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KOLLÁRIK, TEODOR
Profesor PhDr. Teodor Ko l
lá   rik, DrSc. sa narodil 16. 09. 
1945 v Dolnom Piali. Le vic ké 
gymnázium nav šte voval v 
rokoch 1959 – 1962.  Je absol
ventom Filozofickej fa kul  ty 
Univerzity Komen ského v 
Bratislave (1967), kde zís kal 
aj doktoráty (PhDr.  PhD.), 

docentúru a doktorát psychologických vied 
(1989) i titul profesora (1993). Absolvoval študi
jné pobyty v Budapešti, Varšave, Turíne a Jaro
slavli. V rokoch 1986 – 1993 bol vedúcim Katedry 
psychológie na Filozofickej fakulte UK, pričom 
ju viedol v roku 1989 z pozície riaditeľa Psycho
logického ústavu UK. V rokoch 1999 – 2003 pôso
bil ako riaditeľ Centra ďalšieho a celoživotného 
vzdelávania UK v Bratislave. V rokoch 2006 – 
2010 bol dekanom Fakulty sociálnych a eko
nomických vied UK a od roku 2011 je dekanom 
prvej samostatnej fakulty psychológie na Slo
vensku, Fakulty psychológie Paneurópskej 
vysokej školy. Prof. Kollárik má bohatú pub
likačnú činnosť, autorsky sa podieľal na štrnás
tich monografiách, siedmich vysokoškolských 
skriptách a učebniciach, viac ako  sto  príspev
kov v odborných periodikách. Je autorom sied
mich vlastných psychodiagnostických testov a 
desiatich a  dap tovaných.
Zo zdroja http://www.paneurouni.com/sk/pe-
vs/ludia-pevs/prof-phdr-teodor-kollar-
ik-drsc-slovenska-republika.html spracovala 
Ľubica Opaterná.

KONEČNÝ, MILOSLAV 
(1978)
Vysokoškolský pedagóg 
Mgr. Miloslav Ko nečný, 
PhD. študoval na Gymná
ziu Andreja Vrábla v 
rokoch 1993 – 1997, po matu
rite študoval  na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komen
ského v Bratislave odbor la

tinčina – slovenčina a štúdium absolvoval v 
roku 2005. V roku 2009 ukončil doktorandské 
štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 
v odbore slovenský jazyk a literatúra. Popri 
doktorandskom štúdiu pôsobil na Gymnáziu 
A. Vrábla ako pedagóg. Od roku 2009 pôsobí  ako 

vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 
súbežne v rokoch 2011 – 2012 prednášal slo
venskú literatúru aj na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Od roku 2012 je aktívnym členom 
Slovenskej jednoty klasických filológov. Vi
ackrát sa ako prednášateľ zúčastnil projektu 
Studia Academica Slovaca, letnej školy slov
enského jazyka pre záujemcov zo zahraničia, 
ktorej organizátorom je Filozofická fakulta 
UK v Bratislave. Jeho doposiaľ najvýznamne
jšou publikáciou je monografia Poeti ka epi
gramov Konštantína Halapiho (Trna va, 2011), 
zaoberá sa v nej problematikou latinských 
barokových epigramov z polovice 18. storočia.
Spracovala Ľubica Opaterná  podľa  poskyt-
nutých osobných údajov.

KORBELL, TIBOR
Pochádza z obce Tekovské 
Nemce, okres Zlaté Morav
ce. Narodil sa 17. júna v roku 
1935 ako syn miestneho 
učiteľa Júliusa Lalucha,  
adoptovaný Viktorom Kor
bellom.Gymnaziálne štúdi
um  absolvoval v Leviciach 
v roku 1953. Počas svojho 

pô sobenia  na  gymnáziu sa aktívne zapájal do 
mimoškolskej činnosti, pracoval v agitačnom 
stredisku, bol organizátorom prvomájových 
osláv v rámci mesta, výročí oslobodenia Levíc 
a školských slávností. Po maturite študoval na 
FF UK v Bratislave  žurnalistiku. Po  ukončení 
vysokoškolského štúdia v rokoch 19571960 
pracoval ako redaktor Našej univerzity (novín 
revolučného odborového hnutia na UK), v 
rokoch 19601975 bol redaktorom  humoris
tického týždenníka Roháč, potom pracoval v 
zábavnej redakcii Československého  rozhla
su  Bratislave. Písal humoresky a  televízne 
seriály, tvoril a zostavoval rozhlasové pásma, 
texty do obľúbených relácií, napr. Kde ťa len tí 
ľudia berú. Bol známy aj ako publicista. Tibor 
Korbell zomrel v Bratislave 28. júla 1985.
Zo zdroja Tekovské Nemce, osobnosti a z osob-
ných spomienok spracovala Klára Šedibová.
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KOVÁČ, MIKULÁŠ
(1934 – 1992)
Slovenský básnik, prozaik, 
pub licista a prekladateľ, 
pred staviteľ súčasnej mo
dernej poézie tzv. strednej 
generácie, sa narodil v obci 
Lekér  (dnes Hronovce) v 
u čiteľskej rodine. Po matu
rite na gymnáziu v Le vi cia ch 

študoval na Vyššej priemyselnej škole stroj
níckej v Banskej Bystrici a potom na Vysokej 
škole pedagogickej v Bratislave, no štúdium 
zo zdravotných dôvodov nedokončil. Od roku 
1953 bol konštruktérom v podniku Bučina vo 
Zvolene,  od roku 1956 sa natrvalo usadil v 
Ban skej Bystrici. V rokoch 1956 – 58 pôsobil 
ako školský referent, potom dva roky praco
val ako metodik v Dome osvety v Banskej 
Bystrici. V roku 1962 začal pracovať ako dra
maturg banskobystrického bábkového divad
la i ako režisér štúdia Československého 
rozhlasu a od roku 1967 bol redaktorom den
níka Smer. Roku 1969 bol redaktorom 
Československého rozhlasu v Banskej Bystri
ci, odkiaľ roku 1974 odišiel vykonávať prácu 
metodika Osvetového strediska, kde pôsobil 
až do odchodu na invalidný dôchodok roku 
1980. Na jeho počesť je pomenovaná Verejná 
knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 
a Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej 
Bystrici. V jeho poézii, do ktorej vstupoval 
zbie rkou Zem pod nohami, sa originálnou 
básnickou výpoveďou vrátil do spomienok na 
detstvo, sociálne problémy, vojnu a fašizmus, 
ale tematicky ju rozšíril aj o motívy domova, 
rod ného kraja, dediny i mesta. V ďalších zbie r
kach Obrana stavebnice, O modrej labuti, 
Písanie do snehu, Zemnica  a iných sa neustále 
vracal k týmto témam a rozvinul ich aj o témy 
zo súčasného života. V celej jeho poézii domi
noval predovšetkým súcit s obyčajným ma
lým človekom, ktorý musí znášať ťarchy a 
ú de ry histórie. Okrem poézie sa venoval aj 
tvor  be pre deti a mládež,  obľúbené sú na   p rí  k
lad príbehy O Drobinkovi, najmenšom krá
ľovi na svete či Paneláci, dobrí vtáci.  Svoje 
miesto má aj v dramatickej spisbe. Je autorom 
úspešných rozhlasových hier pre dospelých, 
zameraných na etické problémy súčasného 
človeka, napr. Dvojportrét, Stena, Chata Zuza
na a iné ... Participoval  na tvorbe scenára 
filmu Juraja Jakubiska Postav dom, zasaď 
strom a zostavil  reprezentatívny výber z lyri

ky Janka Jesenského Slnečné víno. Sporadicky 
sa venoval aj prekladateľskej činnosti a publi
cistike. Jeho tvorba  je preložená do viacerých 
jazykov. „Mikuláš Kováč je básnikom, ktorého 
sa oplatí čítať a poznať. Práve pre nesporné 
umelecké kvality a čitateľovi blízke témy 
básní osloví aj zarytých odporcov lyriky“. (Ju
raj Sabol, literárny vedec)                     
Spracovala Ľubica Opaterná  zo zdroja:  OSUD 
VKMK (http://banskabystricakniznice.net/kat-
alogclpr54.htm)

Mikuláš Kováč / O REČI

Aj keby si hovoril desiatkami jazykov
od tých pradávnych čo spečatil prach

aj keby si hovoril stovkami jazykov
až po tie dnešné ktoré sa rozliehajú
na trhoch a námestiach nášho sveta

máš vlastne iba jeden Jedinký jeden jazyk
v ktorom raz budeš mlčať

Hovor si v ňom teda pokiaľ je čas
rozprávky ktoré ťa žitím sprevádzajú
prihovor sa priateľovi dieťaťu a žene
rozmýšľaj v ňom pochybuj a plesaj

buď v ňom zúfalý a šťastný
Hviezdy nad sebou

vzývaj v tej svojej krásnej reči Preklínaj v nej
čo je hodné prekliatia A sláv

čo je hodné slávy

Aj keby si ovládal stodesať ľudských rečí
iba v jednej snívaš iba v jednej

vykríkneš zo spánku a každý kto ťa počuje
ti porozumie

Aj keby si hovoril všetkými jazykmi nášho 
sveta

máš iba jeden Miluj v ňom
A spievaj

(Pravdaže srdcom)
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KOSTYRKO, PAVEL
Prof. RNDr. Pavel Kostyrko, 
DrSc. sa narodil 3. júla 1941 v 
Humennom. Stredoškolské 
štúdiá absolvoval na Jede
násťročnej strednej škole 
(JSŠ) v Leviciach v roku 
1958. V štúdiách  pokračoval 
na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v 

Bratislave, kde študoval odbor matematická 
analýza. Po ukončení Prírodovedeckej fakulty 
ako výborný študent od  školského roku 
1964/65  pracoval ako asistent, odborný asis
tent, neskôr ako docent na Katedre algebry a 
teórie čísel, od roku 1980 na Matema ticko
fyzikálnej fakulte UK. Hodnosť dok tora vied  
dosiahol v roku 1987, habilitoval sa v roku 1983 
v odbore matematická analýza. V roku 1997  
ho prezident republiky vyme no val za 
vysokoškolského profesora  a v tom is tom 
roku až do roku 2000 bol prodekanom Ma
tematickofyzikálnej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Prof., RNDr., Pavel 
Kostyrko, DrSc. je členom viacerých matema
tických spoločností u nás i v zahraničí, je au
torom 56tich  vedeckých odborných prác. Po 
odchode do dôchodku  pracuje na čiastočný 
úväzok, venuje sa pedagogickej i vedeckej práci.
Na základe osobného kontaktu spracovala 
Klára Šedibová.

KOZÁČEK, JOZEF
Jozef Kozáček sa narodil v 
rodine gombičkára vo 
Zvole ne.  Študoval na gym
ná ziách v Banskej Bystrici, 
Kremnici a v Leviciach. 
Navštevoval Filozofickú fa
kul tu v Trnave a v roku 1826 
ho prijali na  teológiu do 
banskobystrického se miná

ra. Neskôr študoval na Pázmaneu vo Viedni, v 
roku 1830 bol tri mesiace kaplánom v Tur
čianskom Svätom Juri a potom prefektom 
štúdií v banskobystrickom seminári. V rokoch 
183334 študoval na vyššom teologickom ústa
ve sv. Augustína, kde sa v roku 1834 stal dok
torom teológie. Po získaní doktorátu predná
šal v banskobystrickom seminári uhorské 
občianske právo a v rokoch 18351839 bol hlav

ným kazateľom  B. Bystrice, zastával funkciu 
notára biskupského konzistória, biskupského 
archivára, v seminári prednášal  dogmatiku, v 
roku 1840 sa stal cisárskodvorským kaplá
nom. V tom istom roku bol aj farárom v Do
brej Nive a v roku 1847 sa rozhodol nastúpiť na 
farský úrad vo Zvolene. J. Kozáček sa stal čle
nom zvolenskej mestskej rady, verejne dával 
na vedomie svoj slovenský pôvod, reagoval na 
aktivity štúrovcov, vyhovovala mu ich orien
tácia na viedenský vládny dvor. V roku 1847 po 
smrti palatína, keď bol zvolaný uhorský snem, 
J. Kozáček presadzuje zvolenie Ľ. Štúra za 
zástupcu zvolenskej župy do  uhorského 
snemu. V roku 1848 odmietol vo zvolenskom 
kostole prečítať Kossúthovu šľachtickore
akčnú pro klamáciu a musel utiecť. J. Kozáček 
(na rozdiel od Štúra) sa nevyhýba úradom a 
hodnostiam, je presvedčený, že iba tak môže 
pomôcť svojmu národu. V roku 1848 sa stáva 
škôldozorcom banskobystrického a neskôr i 
bra tislavského dištriktu. Spolu so Š. Moyze
som vyvíjajú snahu o poslovenčenie  gymná
zia v B. Bystrici, podporuje finančne slo
venských študentov, finančne  prispieva na 
existenciu škôl. V marci 1849 sa postavil na 
čelo delegácie, ktorá v Olomouci odovzdala 
panovníkovi prosbopis vytvoriť korunnú kra
jinu Sloven sko, podriadenú priamo panov
níkovi, bol jedným zo zakladateľov Matice 
slovenskej, financoval slovenskú tlač /Pešt
budínske vedomosti, neskôr Národné noviny, 
/prispie val na katolícku cirkev i jej školy, pod
poroval  Radlinského Spolok sv. Vojtecha. V 
roku 1852 sa stal opátom Blahoslavenej Panny 
Márie z hory Güssing, v roku 1854 bol 
vyznamenaný rytierskym rádom Františka 
Jozefa I., 6. júna 1856 sa stal kanonikom veľko
varadínskej kapituly latinského obradu /te
raz v Rumunsku/. V roku 1870 prevzal po Šte
fanovi Moyze sovi funkciu predsedu Matice 
slovenskej, ale napriek úsiliu matičiarov bola 
MS 12. nov. 1875 rozpustená a J. Kozáček   jej 
zánik prežil iba dva roky. Zomrel ďaleko od 
domova v Oradei 26. marca 1871. Publikované 
boli iba dva prejavy J.Kozáčeka jeden z 9. val
ného zhromaždenia  MS a druhý z 11. valného 
zhromaždenia MS. Ako odozvu na novú ríš
sku ústavu z roku 1849 vydal brožúru „Slovák 
urovnoprávnený, budešli šťastný?“ Osobnosť 
Jozefa Kozáčeka v slovenskej histórii nie je do
cenená, zaslúžil by si  aspoň krátku spomien
ku v učebniciach histórie a literatúry ma
tičného obdobia.
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Matisová, E.: Výberová personálna biografia.
Zvolen 2007; Slovenský biografický slovník, Zv.
III.K-L, str.218-219.

KRÁĽ, VLADIMÍR 
VŠESLAV
(15.03.1852 Balassagyarmat, 
Maďarsko – 02.05.1881 Levice)
Advokát a literát bol naj
starším synom básnika a 
slo venského národného 
bu   diteľa Janka Kráľa a jeho 
manželky Márie Polixény 
Modrányiovej. Prvé štyri 

triedy gymnázia ukončil v Leviciach, kde do
sahoval výborné študijné výsledky. V škol
skom roku 1865/66 bol šiestym najlepším štu
dentom štvrtého ročníka. Počas štúdia bol 
ubytovaný u Šimona Ungera na Mártonfyho 
ulici (dnes Ulica P.O. Hviezdoslava), neskôr u 
Františka Rácza na Hadej ulici (už neexistujú
ca ulička za SOŠ na Ul. sv. Michala). Po 
ukončení gymnázia študoval právo. Pravde
podobne počas tohto obdobia si pomaďarčil 
meno na Aladár.  Po ukončení vysokoškolského 
štúdia sa vrátil do Levíc, kde pôsobil ako kon
cipient u advokáta Bélu Belcsáka, neskôr ako 
samostatný advokát. Po otcovej smrti v roku 
1876 sa k nemu zo Zlatých Moraviec prisťa
hovala matka. Počas rakúskej okupácie Bosny 
a Hercegoviny musel v roku 1879 nastúpiť na 
vojenskú službu, počas ktorej na Balkáne 
ochorel na maláriu. Krátko po návrate do 
Levíc zomrel na následky zápalu mozgových 
blán vo veku 29 rokov. Pochovali ho na miest
nom cintoríne. Zanechal po sebe literárne ru
kopisné práce: prozaické úvahy Búrka a Na 
horách liptovských a básne Dumka, Janko a 
Anička, v ktorých sú zjavné ozveny jeho otca. 
V roku 1998 odhalili na jeho hrobe pamätné 
tabule v slovenskom jazyku.
VONGREJ, P. : Dvaja romantici: prípad Janko 
Kráľ a Ján Botto. Banská Bystrica:  Vydavateľs-
tvo Matice slovenskej 1994, s. 240.ISBN 80-7090-
288-4; BRTÁŇ, R.: Život básnika Janka Kráľa. 
Liptovský Mikuláš : SNP 1972,  s. 189.

KUBOVIČ, RENÉ
Narodil sa 04.07.1993, je ab
solventom osemročnej for
my štúdia na Gymnáziu 
Andreja Vrábla  v Levi ciach , 
študoval na ňom v rokoch  
20032011. Popri ús pešnom 
štúdiu reprezentoval školu 
aj na rôznych športových 
súťažiach. Karate sa venuje 

od siedmich rokov a dosahuje ako reprezen
tant Slovenskej republiky vynikajúce ús
pechy. Svetové úspechy: 2008 – 1. miesto MS 
WTKA juniori Taliansko; 2010 – 2krát 2. mies
to MS WTKA juniori Taliansko; 2011 – 1. miesto 
MS WTKA juniori, 4. miesto MS WTKA senio
ri Taliansko; 2012 – 1. miesto MS WTKA seniori 
Taliansko; 2013 – 1. miesto MS WKC seniori 
Austrália, 2. miesto MS WKC juniori Aus
trália, 2krát 2. miesto MS WTKA seniori 
Talian sko; 2014 – 3. miesto MS WTKA seniori 
Talian sko. Európske úspechy: 2007 – 2. miesto 
EP Srbsko; 2007 – 3. miesto EP Srbsko; 2008 – 2. 
miesto EP Slovensko; 2009 – 2. miesto EP 
Sloven sko; 2010 – 1. miesto EP Srbsko; 2010 – 1. 
miesto EP Slovensko; 2012 – 3. miesto EP 
Slovinsko; 2012 – 1. miesto EP Slovensko; 2013 – 
2x 1. miesto EP Slovensko, 3. miesto EP Slovin
sko; 2014 – 3. miesto EP Srbsko. Slovenské 
úspechy: 2008 – 2. miesto MSR juniori; 2009 – 1. 
miesto MSR juniori; 2010 – 1. miesto MSR ju
niori; 2011 – 1. miesto MSR juniori; 2011 –  3. 
mies to MSR seniori; 2012 – 1. miesto MSR se
niori; 2013 – 2x 1. miesto MSR seniori; 2014 – 1. a 
2. miesto MSR seniori od roku 2006 – 2015 – 18x 
3. miesto, 26x 2. miesto, 35x 1. miesto v slo
venských súťažiach; 2010 – Víťaz Pohára fede
rácie 2010; 2011 – Športovec roka 2010 v Levic
kom okrese jednotlivci; 2011 – Športovec roka 
2010 v Nitrianskom kraji seniori; 2011 – Kara
tista roka 2011 juniori; 2013 – Športovec roka 
2012 v Levickom okrese jednotlivci; 2008 po 
súčasnosť – člen  reprezentácie Slovenskej re
publiky.
Spracovala Ľubica Opaterná.
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KURIAČKOVÁ , IVANA
Narodila sa   21.05.1994 v 
Leviciach  v rodine  otca  le
kára  a matky triatlonistky. 
V rokoch  20092013  študo
va la  na Gymnáziu  A. Vráb
la v Leviciach. Počas štú dia  
ús pešne reprezentovala  
ško      lu na rôznych športo
vých podujatiach a olym

piádach. Získala  titul Majsterky Slovenska v 
atletike stredných škôl. Gymnázium ukončila  
s vyznamenaním  a bola prijatá na tri vysoké 
školy. Rozhodla sa študovať  na Filozofickej  
fakulte UK v Bratislave v odbore prekla
dateľstvo a tlmočníctvo:  angličtina   nemči
na. Odmalička  sa venovala plávaniu v  škole 
plávania  Ariela v Leviciach a ako  šesťročná  
absolvovala svoj prvý triatlon žiackej kate
górie. Začala zbierať tituly majsterky  Sloven
skej republiky.  Ako členka Športového klubu 
Atóm Levice pod vedením trénerky Mgr. 
Márie Kuriačkovej  získala  prvé medzinárod
né úspechy a stala sa reprezentantkou 
Sloven skej republiky. Počas súťaženia v ju
niorskej kategórii v rokoch 2010  2013 zví
ťazila v  piatich Európskych pohároch v tria
tlone /plávanie, cyklistika, beh/: v bulharskej 
Varne,  v holandskom Holtene,  v litovskom 
Kupiskise, v portugalskej Quarteire a v maďar
skom Tiszaújvárosi. Na stupňoch víťazov 
Euró pskych pohárov stála 15krát. Získala dva 
tituly majsterky  sveta v akvatlone /plávanie, 
beh/ v novozéladskom Aucklende v kategórii 
juniorky a v kanadskom Edmontone v roku 
2014 už v kategórii do 23 rokov. Úspešná bola aj 
v duatlonovej disciplíne /beh, cyklistika, beh/, 
kde sa stala majsterkou Európy v holandskom 
Horste týždeň pred maturitou a druhé miesto 
získala na Majstrovstvách sveta v kanadskej 
Ottawe. Víťazstvo získala aj v ankete „Triatlo
nistka roka 2014“. V rebríčku  Európskeho po
há ra v triatlone začala bodovať ešte ako ju
niorka, keď sa po prvýkrát postavila na štart v 
kategórii ženy  elit v estónskom Tartu a 
získala tretie miesto. Svetová triatlonová únia 
ju vybrala ako talentovanú triatlonistku do 
dvojtýždenného  kempu na Novom Zélande. 
Stala sa členkou Národného športového cen
tra v Bratislave, kde získala titul  „Skokan 
roka“ a od roku 2015 je  aj členkou SOT (Slo
venského olympijského tímu). Na základe Eu
rópskeho rebríčka sa kvalifikovala  na prvé 
Európske OH 2015 do azerbajdžanského  Baku. 

Jej cieľom je reprezentovať Slovensko na 
svetovej olympiáde v triatlone. 
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

KÚDEĽA, PETER
Doc. Ing.. Peter Kúdeľa sa narodil 04. februára 
1934 v Starom Tekove, maturoval  na levickom 
gymnáziu v roku 1953. Po absolvovaní ze
meme račského inžinierstva na Fakulte inži
nierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave v 
roku 1958 nastúpil ako asistent na Katedru 
mapovania a pozemných úprav. Vedeckú hod
nosť kandidáta technických vied získal v roku 
1969 a za docenta pre odbor geodézie bol vy
menovaný v roku 1979. Akademickú funkciu 
prodekana SF SVŠT vykonával od roku 1980 do 
novembra 1989. Venoval sa mapovaniu a evi
dencii nehnuteľností /neskôr katastra neh
nuteľností/ a pozemkových úprav. Napísal 
ako au tor  alebo spoluautor  päť vy so ko
školských učebníc a viac ako dvadsaťpäť ve
deckých odborných prác. Bol školiteľom 
vedec  kých ašpirantov a členom viacerých 
odborných a vedeckých komisií,  členom Ve
deckotechnic kej spoloč nosti a nositeľom via
ce  rých vyz namenaní. Zomrel 21. marca 1995 v 
Bratislave.
Z archívu Geodetického a kartografického obzo-
ru spracovala Klára Šedibová.

LEDÉNYI–LADZIANSKY, 
JÚLIUS ALEXANDER
(19.11.1903 Veľký Ďur  
29.08.1943 Banská Bystrica)
Lekár  anatóm, vysokoškolský 
profesor, zakladateľ sloven
skej anatómie sa narodil vo 
Veľkom Ďuri, v roku 1922 
zma turoval na gymnáziu v 
Le viciach. Potom študoval 

na lekárskej fakulte v  Budapešti a v Bratislave, 
kde roku 1930 promoval. Hodnosť docenta v od
bo re anatómia dosiahol v roku 1934 a už v roku 
1939 bol menovaný za riadneho profesora ana
tómie na Lekárskej fakulte Univerzity Komen
ského v Bratislave. V rokoch 1936  1942 pôsobil 
ako prednosta Anatomického ústavu  Lekárskej 
fakulty UK a v rokoch 1940–1943 ako prednos
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ta Histologickoembryologického ú sta vu Le
kár skej fakulty UK v Bratislave. Absolvoval štu
dij ný pobyt u prof. Eggelinga v Nemecku. Proti 
vtedajším teóriám o funkcionálnom pôvode 
skoliózy riešil problém jej vzniku na anatomic
kom podklade. Priekop nícku prácu vykonal na 
poli slovenskej anatomickej terminológie, jeho 
Pitevné cvičenia z topografickej anatómie pa
tria dodnes k základným dielam odbornej 
lekárskej literatúry. Je autorom 35 vedeckých 
publikácií, z ktorých sú najvyššie hodnotené 
publikácie Nomina anatomica s podtitulom 
Slo venské telovedné názvoslovie (Matica slov
enská 1935), neskôr sa stala základom Anato
mického názvoslovia (Veda, Bratislava 1962) a 
učebnica Pitevné cvičenia (MS 193637) v troch 
častiach. Prispieval predovšetkým do Bratis
lavských lekárskych listov, v rokoch 1940 1941 
bol ich zodpovedným redaktorom aj redakto
rom Anatomischer Anzeigeru. Pôsobil aj ako 
člen Učenej spoločnosti Šafárikovej Slovenskej 
učenej spoločnosti a via cerých  zahraničných 
lekárskych spoločností.
Slovenský biografický slovník. Zv. III. K-L. s. 339-
340.

MÁČAJ, LUKÁČ
(1824 Hronské Kosihy  
09.09. 1907 Levice)
Publicista, školský inšpek
tor, mešťanosta Levíc, bol 
od roku 1842 až  do roku 
1848 člen piaristického rá
du. Študoval na gymnáziu v 
Leviciach a v Bra tislave. Do 
roku 1848 bol novinárom a 

publicistom v Pešti, od roku 1854 mestským 
notárom v Leviciach. V období  rokov 1861 
1869 a 1875 1892 sa stal dokonca mešťanostom 
Levíc. Neskôr pôsobil ako školský inšpektor 
Tekovskej a Hontianskej župy. Súčasne bol aj 
kráľovským radcom. Dožil v Leviciach.Písal 
epigramy do humoristických časopisov, poli
tické a osvetové články publikoval v časopise 
Bars. Bol autorom publikácií s hospodárskou 
a spoločenskou tematikou. Od roku 1860 bol 
tajomníkom hospodárskeho spolku Te
kovskej župy, neskôr jeho podpredseda. V 
roku 1902 sa stal predsedom levického kasína.
Slovenský biografický slovník. Zv. IV. M-Q. s. 11.

MAKÁŇ, FLORIÁN 
Prof. Ing. Florián Makáň 
CSc. sa narodil v Jedľových 
Kostoľanoch v okrese Zlaté 
Moravce dňa  1. 10. 1937. Po 
maturite na levickom gym
náziu v roku 1955 nastúpil 
na  5ročné inžinierske štú
dium na Spojovej fakulte  
Vojenskej technickej aka

démie Antonína Zápotockého v Brne. Po  skon
čení tretieho ročníka z dôvodu znižovania 
stavu  československej armády pokračoval  v 
štúdiu od roku 1958 na Elektrotechnickej 
fakulte  VUT v Brne,  po absolvovaní v roku 1960 
získaltitul inžiniera v odbore  oznamovacia 
tech  nika po vedeniach. Po skončení štúdia nas
túpil ako asistent  na Katedre slaboprú dovej a 
vysokofrekvenčnej techniky na Ele k tro tech
nickej fakulte SVŠT v Bratislave so zameraním 
na elektroakustiku. V rokoch 1967  1968 absol
voval  5mesačnú  vedeckú stáž na Dánskej 
vysokej škole technickej v Kodani. Po návrate 
pôsobil až do roku 1978 ako asistent a odborný 
asistent v odbore rádioelektronika na Katedre 
rádioelektroniky na Elektrotechnickej fakulte 
SVŠT v Bratislave. V roku 1972 získal formou ve
deckej ašpirantúry na  Elektrotechnickej fa
kulte ČVUT v Prahe vedeckú hodnosť  kandidát 
vied (CSc.) vo vedeckom odbore elektroakusti
ka. V období rokov 19751976 absolvoval 8me
sačnú stáž vo Francúzsku v spoločnosti  Elec
tricité de France (EDF) a na Centre Universitaire 
v LeMans. V roku 1977  sa habilitoval za docenta 
v odbore rádioelektro nika,  v r. 1978  bol meno
vaný docentom. Do roku 1981 vykonával na EF 
SVŠT  funkciu prodekana, v období rokov 1979 
– 1990 bol vedúcim katedry telekomunikácií. V 
roku 1989 bol menovaný za profesora v odbore 
telekomunikačná technika. Celé  obdobie pra
cov nej aktivity až do odchodu do dôchodku sa 
venoval problematike v oblastiach elektro
akustika, audiovideo technika a teleinforma
tika  striedavo  na Katedre telekomuni ká cií a 
Katedre rádioelektroniky  FEI STU. Od ro ku 
2007 je emeritným profesorom na FEI STU v 
Bratislave.
Na základe osobných konzultácií spracovala   
Klára Šedibová.
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MARAČEK, IMRICH
Prof. MVDr. Imrich Mara
ček, DrSc. sa narodil 4. no
vembra 1941 v Leviciach. 
Študoval na JSŠ, maturoval 
v roku 1958. V rokoch 1958
1964 študoval na Veteri
nárskej fakulte VŠP v Koši
ciach, kde už ako študent 
na Katedre porovnávacej 

fyzio lógie prezentoval  svoje výsledky na štu
dentských vedeckých  konferenciách. Vyso ko
školské štúdium ukončil s vyznamenaním. 
Krát ky čas pracoval na OVZ v Leviciach, ale už 
po ukončení vojenskej prezenčnej služby sa 
vrátil na  VŠP do Košíc, kde  absolvoval na  
Kate dre porovnávacej  fyziológie internú 
ašpirantúru.  Hodnosť kandidát vied získal v 
roku 1969. Od 01.02. 1969 bol tajomníkom kate
dry a od 30.06. 1974 pracoval ako samostatný 
vedeckotechnický špecialista. Po prechode  
na Ústav experimentálnej veterinárnej me
dicíny v Košiciach  pôsobil ako zástupca 
vedúceho oddelenia reprodukcie  hospo dár
skych zvierat, od roku 1981 ako vedúci sekretár 
ústavu. Po obhájení habilitačnej práce v roku 
1990 získal hodnosť docenta v odbore veteri
nárske  pôrodníctvo a gynekológia. Hodnosť 
doktora veterinárskych vied Dr. CSc.  získal v 
roku 1992. Po inaugurácii pred Vedeckou ra
dou UVL v Košiciach bol v roku 1998 menovaný 
univerzitným profesorom pre odbor veteri
nárne pôrodníctvo a gynekológia. Mi mo riadne 
rozsiahla a intenzívna vedec kovýskumná ak
tivita sa prejavila na jeho publikačnej činnosti 
 je autorom alebo spolu autorom 477 odborných 
a pedagogických pub  likácií doma i v zahraničí. 
Za výsledky vo výskume získal v roku 1986 cenu 
predsedu Štátnej komisie pre vedeckotech
nický a investičný rozvoj v Prahe za riadenú 
reprodukciu v špecializovaných  chovoch oviec, 
viaceré  čestné a pochvalné uznania a medaily 
nielen doma, ale v i v Čechách a v Maďarsku. 
Pracoval ako riaditeľ VÚVM v Košiciach, bol 
členom SAPV a v jej predsedníctve, vedeckých 
rád UVLF v Košiciach i v Brne, člen Rady vlády 
SR pre vedu a techniku i vo vedeckom kolégiu 
SAV pre biologickoekologické vedy, v roku 
2002 viedol Ústav fyziológie v rámci Katedry 
anatómie a fyziológie UVL.
Spravodajca UVL a farmácie v Košiciach, 2011, 
č.1, str.7; Elečko, Ján, Kačmarik, Juraj, Schwarz 
Frant.

MAROSI–CSEPREGI, 
ALICA 
Narodila sa 28. novembra 
1936 v Kráľovej, v okrese 
Banská Bystrica. Gymnázi
um absolvovala v roku 1955 
v Leviciach. Študovala na 
LFUK v Bratislave. Štúdium 
medicíny ukončila v roku 
1961. Po promócii pracovala 

na pediatrickom oddelení NsP v Brezne. V 
júni v roku 1968 navštívila príbuzných v No
vom Mexiku v USA, kde sa po augustových 
udalostiach rozhodla  zostať. Pracovala ako 
sanitárka, neskôr ako asistentka vo výskum
nom ústave a po získaní ECFMS certifikátu a 
dvojročnej rezidentskej praxi na detskom 
oddelení Lovelace Clinic v Albuquerque v No
vom Mexiku pokračovala v ďalšom vzde
lávaní na Childrens Research Institute and 
Hospital, National Jewish Hospital/ teraz Na
tional Jewish Healt/ a University of Colorado. 
V roku 1974 získala špecializáciu v odbore 
detská alergológia a imunológia. Po návrate 
na Lovelace Clinic v Albuquerque pracovala 
ako detská alergologička a imunologička a 
súčasne vykonávala pedagogickú prax na New 
Mexico Univesity, kde  jej bol v roku 1975 
udelený titul „associate clinikal professorrs of 
pediatrics“. V roku 2012 zanechala aktívnu prax 
a pracuje ako dobrovoľná členka New Asthma 
Coalition. V priebehu svojej praxe prednášala 
na niekoľkých sympóziách, konferenciách a 
seminároch nielen v Novom Mexiku, ale i v 
Texase, Dallase, Washingtone, Californii, San 
Francisku. Prof. MUDr. Alica MarosiováCse
pregiová je autorkou piatich publikácií, veno
vaných alergii a poruche imunity.
Spracované na základe konzultácie s Prof.
MUDr. Alicou Marosi-Csepregi, K. Šedibová.

MAURÉRY, PAVOL
Barytonista Pavol Mauréry 
sa narodil 21. mája 1935 v 
Solivare (teraz časť mesta 
Prešov). Stredoškolské štú
dium ukončil maturitnou 
skúškou v roku 1953 v Levi
ciach. Hudobnú fakultu 
VŠMU absolvoval ako ex
ternista pod vedením prof. 
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J. Blahu v roku 1961, v sedemdesiatych rokoch 
20.storočia  absolvoval súkromnú výuku oper
ného spevu  u  Stanislava Mjartana, známeho 
tenoristu. Pred nástupom na dráhu sólistu 
opernej scény  bol členom Slovenského filhar
monického zboru, Vojenského  umeleckého 
súboru  i Spevoherného súboru  Novej scény v 
Bratislave. Sólistom štátnej opery v Košiciach 
bol od roku 1971 do roku 1977, kedy prijal an
gažmán v nemeckom Erfurte. Hosťoval  na 
operných scénach v Brne, Prahe, v Maďarsku i 
v rumunskom Kluži. Od roku  1978 bol sólis
tom Opery  SND v Bratislave až do roku 1999. 
Vytvoril desiatky hlavných postáv bary
tónoveho odboru v dielach Verdiho, Donizetti
ho, Pucciniho, Mozarta, Wagnera i ďalších. 
Bola mu blízka talianska tvorba, postavu  gró
fa Luna v Trubadúrovi stvárnil až po 
prekročení šesťdesiatky, podobne ako Amo
nasra vo Verdiho opere  Aida či postavu Mille
ra vo Verdiho opere Luisa Miller (už ako hosť). 
Pavol Mauréry účinkoval v operných insce
náciách uvedených v Československej televí
zii, na koncertoch Slovenskej filharmónie  a 
Štát nej filharmónie v Košiciach, v roku 2013 
nahral pre Naxos CD Grandioser Gesang. Za  
svoj celoživotný prínos v prospech tradičnej 
opery  dostal v roku 2002 Cenu literárneho 
fondu, a v roku 2015  mu SND udelilo Pamät
nú plaketu k osemdesiatemu výročiu naro
denia.
Spracované na základe osobného  rozhovoru s 
P. Darinou Markovičovou, sólistkou operetného 
súboru Novej scény v Bratislave teraz na 
odpočinku (manželkou P. Mauréryho).; Unger, 
P. : Rozhovor s Pavlom Maurérym, SME sk., 
22.05.1995 - Klára Šedibová.

MEDVEĎ, IGOR
Narodil som sa 28. júna 1973 
v Leviciach. Po absolvovaní 
Gymnázia v Leviciach (1991) 
som vyštudoval odbor fyzi
ka na MFF UK v Prahe 
(1996), kde som neskôr zís
kal doktorát z teoretickej 
fyziky pod vedením profe
sora R. Koteckého (2001). Po

darilo sa mi pritom absolvovať krátke študij
né pobyty na univerzitách v Ríme (1997), 
Berlíne (1998 a 1999), Vancouveri (1999), Gron

ingene (2000) a Leuvene (2001) a vo firme Mic
rosoft v Seattli (1999). Strávil som rok ako 
odborný pracovník v Řeži pri Prahe (1999
2000), dva roky na postdoktorandskom štúdiu  
v Texase  (2001 a 2002) a rok na civilnej službe 
na SAV v Bratislave (2003). Od roku 2004 učím 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a 
od roku 2010 aj na ČVUT v Prahe. Vo voľných 
chvíľach sa snažím veľa cestovať.  

Doc. RNDr. Igor Medveď, PhD. 
Spracovala Ľubica Opaterná.

MELICHER, JOZEF
( 1929 – 2008 )                    
Literárny historik, kritik a 
prozaik  Doc. PhDr. Jozef 
Melicher študoval na gym
ná ziu v Leviciach  a na u či
teľs kej akadémii v Levi ciach. 
Po jej skončení pô so bil ako 
výpomocný u či teľ v Jure nad 
Hronom a Dolnom O ha ji, 

potom ako stredoškolský učiteľ v Želiezovciach 
a na odbornom učilišti v Tlmačoch. Externe 
študoval na Vysokej škole pedagogickej v 
Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra. 
Od roku 1960 do roku 1966 pracoval v Okresnom 
archíve v Leviciach, od roku 1966 na Katedre 
slovenského jazyka a lite ratúry na Pedago
gickej fakulte v Nitre. V období normalizácie 
bol skladníkom v bytovom podniku, v rokoch 
1979 – 1989 knihovníkom v Archeologickom 
ústave SAV, v rokoch 1990 – 1991 bol odborným 
asistentom na Pedagogickej fakulte a od roku 
1992 až do odchodu do dôchodku v roku 1997 bol 
docentom na Katedre slovenského jazyka a li
teratúry na Univerzite Konštantína Filozofa v 
Nitre. Od roku 1994 bol členom Spolku sloven
ských spi sovateľov a v rokoch 2000 – 2008 bol 
odbor ným spolupracovníkom OZ Fontis, za
me raného na  uchovávanie kultúrneho dedič
stva v Slovenskej republike. V roku 2000 bol 
ocenený Spolkom slovenských spisovateľov 
čestným uznaním za dielo Literárne stopy 
pod Zobo rom. Je autorom literárnovedných 
štúdií Poézia katolíckej moderny (1990), Zaml
čovaná literatúra (1995), zbierok Tekov ské 
povesti (1989), Hontianske povesti (1996), Poži
tavské povesti (1998), slovníka Krátky slov ník 
nárečia slovenského tekovskočilejkárskeho 
(1996) a publikácie Čilejkárska rapsódia 1998).
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Spracovala Ľubica Opaterná zo zdroja: https://
sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Melicher

MIGAZZI, VILIAM
Župný hodnostár  veľkostat
kár Viliam Migazzi bol pos
ledný potomok talianského 
šľachtického rodu. Narodil 
sa v Bratislave v roku 1830. 
Bol držiteľom majorátneho 
panstva v  Zlatých Morav
ciach a v obci Kráľovičová. 
Nap riek tomu, že mal 

vojen ské vzdelanie, žil a venoval sa svojmu 
panstvu v Zlatých Moravciach, bol verejne 
činný, v roku 1857 získal titul c.k. komorníka, 
od roku 1871 do roku 1874 vykonával funkciu te
kovského župana, v roku 1875 bol zvolený za ob
vod Zlaté Moravce  za poslanca uhorského 
snemu. V. Migazzi bol predsedom Uhorskej ry
bárskej spo ločnosti, iniciátorom a zaklada
teľom tehelne, pivovaru, cukrovaru, sirotinca, 
podporoval aj výstavbu železníc. V roku 1878 
bol vyznamenaný Rádom sv. Štefana, v roku 
1884 sa stal členom hornej snemovne, v roku 
1889 tajným radcom. Zomrel v roku 1896. Po
chovaný je v rodin nej hrobke v Zlatých 
Morav ciach.
Slovenský biografický slovník. Zv. IV. M -Q. s.16

MOJŽIŠOVÁ, SILVIA
PaedDr. Mgr. Silvia Moj
žišová, rodená Kučerková, 
sa naro dila 13. 3. 1976 vo 
Zvolene. Bý vala v Starej 
Ľubovni, od r. 1984 v Levi
ciach. Počas štú dia na gym
náziu bola oce nená v lite
rárnych súťažiach Dumky 
Janka Kráľa 1992, Zla té Štúro

vo pero 1993, Literárna súťaž Laca Novomeského 
1993, literárna sú ťaž Mater Slovaca 1993. Po ma
turite na Gym ná ziu v Leviciach (1994) vyštu
dovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komen ského v Bratislave odbor učiteľstvo 
predmetov biológia a chémia, kde si vzdelanie 
doplnila o rigoróznu skúšku (učiteľstvo bioló
gie, 2009). Po trojročnom externom štúdiu na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici si 
rozšírila aprobáciu o predmet anglický jazyk 
(2011). Pôsobila ako učiteľka na Základnej 
škole v Sliači (20002004) a na Evanjelickom 
gymnáziu v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti 
vyučuje predmet biológia v anglickom jazyku. 
Je vydatá (od r. 2000), má tri deti: Martin (2001), 
Zuzana (2003) a Michal (2010). S manželom Ju
rajom a rodinou žije v Banskej Bystrici. Vlast
ným nákladom vydala dve básnické zbierky: 
Orosená radosť (1996) a Sedemkrát láska 
(2007). Publikovala v periodikách Tvorba T, 
Evanjelický posol spod Tatier, Slovenka, 
Tranovský evanjelický kalendár (2008 a 2013), 
Evangelický kalendář (2011) a Evangelicus (4 x 
2008). Jej verše boli uverejnené aj v desiatich 
monografiách z podujatia Veršobranie (1999
2009), v antológii poézie Otvorené cesty (Tra
noscius 2008) a v knihe Igor Rumanský (Mati
ca slovenská 2009).
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

MUDRONČÍK, DUŠAN
Vysokoškolský  pedagóg  
Prof. Ing. Dušan Mudron
čík, CSc., odborník v oblasti 
riadenia zložitých elektri
začných sústav, zavádzania 
číslicových priemyselných 
re gulátorov do praxe na 
Slo venku (Foxboro, Landis 
and Gyr,  Honeywell, Tre llis 

Trenčín, ÚRAP Žilina...), ďalej odborník v ob
lasti implementácie medzinárodných štan
dardov vo vývoji riadiacich systémov vo far
maceutickom a potravinárskom priemysle. 
Narodil sa 14. 2. 1947 v Leviciach, základné a 
stredné vzdelanie získal na SVŠ v Leviciach, 
kde maturoval v roku 1965. Študoval na Elek
trotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave v 
odbo re automatizačná technika a po ukon
čení štú dia pracoval ako asistent na Katedre 
au  to matizácie EF SVŠT. V roku 1975 ukončil 
štú dium vysokoškolskej pedagogiky. Dizer
tačnú prácu na tému Analýza stability zlo
žitej elektrizačnej sústavy pomocou vekto
rovej fun kcie Ljapunova obhájil v roku 1979. 
Habi litač nú prácu Riadenie procesov v e lek
tri začnom systéme obhájil v roku 1987. V 
roku 2004 bol pre zidentom Slovenskej repub
liky vymenovaný za vysokoškolského profe
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sora v odbore aplikovaná informatika a au
tomatizácia v priemysle. Svoju profesionálnu 
ka riéru ukon čil r. 2015.
Spracované na základe konzultácie s Prof. Ing. 
Dušanom Mudrončíkom, CSc.; Ľubica Opaterná.

NÉCSEY, ŠTEFAN
(12.02.1870 Vráble  26.03.1902 
Mníchov)
A k a d e m i c k ý   m a l i a r , 
ilustrá tor, lepidopterológ, 
zá    k lad  nú školu  navštevoval 
vo Vráb ľoch, gymnázium v 
Nit   re, Bratislave a v Levi
ciach, kde v roku 1887 zma
turoval. Po maturite študo

val na súkromnej škole Šimona Hollóssyho, 
na Akadémii výtvarných umení v Mníchove a  
na Academii Julian v Paríži. V rokoch 1891 
1894 žil vo Vrábľoch, potom v Budapešti a od 
roku 1901 v Kluži i v Mníchove, kde  pracoval 
na veľkých historických kompozíciách, ktoré 
nedokončil. Počas pobytu vo Vrábľoch  v roku 
1893 systematicky študoval motýle a  v časo
pise Rovartani Lapok uverejnil niekoľko fau
nistických a bionomických článkov, najmä 
prehľad motýľov Tekovskej župy. Venoval sa 
prevažne dokumentárne vernej kresbe mo
týľov a vtákov. Vytvoril vyše tisíc kresieb 
motýľov (629 z nich je v Tekovskom múzeu v 
Leviciach). Je známy aj v zahraničí kresbami 
vtákov, ktoré uverejnil v časopise Aquila. 
Počas pobytu v Budapešti sa venoval ilus
trácii. Viaceré jeho kresby boli použité na 
ilustráciu školských učebníc, ilustroval Cher
nelovu monografiu o uhorskej avifaune, Ziči
ho cestopis z Ázie, katalóg etnografických 
zbie rok zozbieraných I. Bírom na Novej 
Guinei a mnohé ďalšie. Venoval sa aj žánrovej 
a portrétnej maľbe, dokumentácii ľudovej 
kultúry najmä z Tekovskej, Hontianskej a 
Zvolenskej župy. Štefan Nécsey počas svojho 
krátkeho života vytvoril  relatívne veľký počet  
umeleckých diel, ale mnohé sa nezachovali. 
Zomrel na následky strelného poranenia po 
neúspešnom pokuse o samovraždu.
Slovenský biografický slovník. Zv. IV. M-Q, s. 
266.; Zo zborníka Tekovského múzea v Leviciach, 
ročník VII-2010, str. 132-150 spracoval Ladislav 
Vincze.

OFFERMANN, GUSTÁV
(25.12.1919 Levice  07.07.1978 
Lübeck, Nemecko)
Hudobný skladateľ, vedúci 
tanečného orchestra, diri
gent, levický rodák, študo
val na Učiteľskom ústave v 
Leviciach, neskôr na  gym
náziu v Leviciach, právo a 
hudbu v Budapešti. Praco

val v spoločnosti Zberné suroviny v Budapešti, 
po roku 1945 pôsobil v Ružomberku, kde založil 
a viedol vlastnú hudobnú skupinu Combo. 
Ako zamestnanec Hudobnej a artistickej ús
tredne pracoval v Starom Smokovci, Poprade a 
od roku 1956 v Bratislave. Do konca života pôso
bil ako hráč na bicích nástrojoch a vedúci 
Tanečného orchestra Gustáva Offermanna. 
Vychoval významných predstaviteľov sloven
skej populárnej hudby, napr. B.Hronca, M. Ta
laja, M. Žbirku, T. Hubinskú, O. Szabovú, E. 
Strakovú. Spolupracoval aj s významnými tex
tármi. So svojím orchestrom vystupoval doma 
i v zahraničí.Bol interpretom modernej popu
lárnej hudby s repertoárovým zameraním na 
pôvodnú tvorbu. V NDR popula rizoval jeho 
orchester slovenské tanečné piesne v nemec
kom preklade, v repertoári mali aj zahraničné 
piesne so slovenským textom. Na vysokej 
umeleckej úrovni interpretoval svetovú tvor
bu od tradičného džezu, cez swing až po cool
jazz, ale aj skladby vážnej hudby. V 70. rokoch 
dospel k syntéze populárnej hudby a sloven
skej ľudovej piesne. Vystupoval v rozhlase a v 
televízii doma aj v zahraničí. Okrem malých 
platní a účasti na dlhotrvajúcich platniach 
nahral s orchestrom i niekoľko vlastných dl
hotrvajúcich platní (Opus, Supraphon). Spo
lupracoval s huslistom Viliamom Farkašom. K 
jeho autorským tanečným skladbám patrili 
Noc je plná hviezd, Len pre teba žijem a iné.
Slovenský biografický slovník. Zv. IV. M-Q. s. 321-322.
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PACALA, DOMINIK
(1930 – 2004)
Ing. Dominik Pacala sa na
rodil v Starom Tekove. Po 
piatej triede rímskokato
líckej ľudovej školy v rod
nej obci odišiel ako 12 roč
ný študovať v roku 1942 do 
prvej triedy osemročného 
Štát neho gymnázia v Ban

skej Bystrici. Gymnaziálne štúdia mal pre
rušované udalosťami počas SNP a 2. svetovou 
vojnou. V tom období pokračoval v štúdiu na 
Gymnáziu v Šahách. Po zriadení slovenského 
gymnázia v Leviciach, po oslobodení ČSR, tam 
dokončil gymnázium maturitou v roku 1950. 
Po maturite študoval na Slovenskej vysokej 
škole technickej (SVŠT) v Bratislave. Štúdium 
ukončil v roku 1954 ako elektrotechnický in
žinier v odbore priemyselná elektronika. Bol 
medzi prvými absolventmi tohto nového 
odboru na Slovensku. Po nástupe do praxe sa 
venoval vývoju elektrotechnickej súčiast
kovej základne vo Vývojovom ústave v Tesle 
Rožnov pod Radhoštem. Vynikajúce pracovné 
výsledky, organizačné schopnosti a skúsenos
ti získané v Tesle Rožnov ho predurčili na to, 
že bol poverený za zriaďovateľa  odborného 
garanta  prvého výrobného závodu na výrobu 
elektronických súčiastok na Slovensku v Tes
le Piešťany. Tu od roku 1961 až do roku 1981 
pracoval ako výrobnotechnický námestník 
podnikového riaditeľa. Podnik si vytvoril 
vlastnú vedeckovývojovú základňu a dosia
hol vysokú produkciu, pričom zamestnával až 
5000 pracovníkov. Keď sa súčiastková zák ladňa 
elektrotechnického priemyslu na Sloven sku 
udomácnila a stabilizovala, dosiahnu té vyni
kajúce výsledky ho kvalifikovali zastávať výz
namné odborné funkcie v rámci celého 
československého priemyslu elektronických 
súčiastok. V roku 1981 bol menovaný do funk
cie výrobného riaditeľa a 1. zástupcu generál
neho riaditeľa Koncernu Tesla – elektronické 
súčiastky so sídlom v Rožnove pod Rad
hoštem. Viedol a organizoval po odbornej 
strán ke výrobu elektronických súčiastok, vrá
tane polovodičovej výroby a výroby televíz
nych obrazoviek, v podnikoch tohto rezortu v 
celom Československu. Z pôvodného objemu 
okolo 4 miliárd korún pri exporte viac ako 20 
% a s 30 000 zamestnancami sa výroba aj počet 
zamestnancov za jeho pôsobenia dynamicky 
zvýšili o viac ako 100 %. Zúčastňoval sa na 

príprave a organizovaní výstavby podnikov 
na výrobu elektronických súčiastok vo via
cerých krajinách Európy a Ázie. Z funkcie 
výrobného riaditeľa a námestníka generálne
ho riaditeľa Koncernu Tesla v Rožnove odišiel 
do dôchodku v roku 1990. Odborné a organi
začné skúsenosti publikoval a pracoval ako 
člen odbornej komisie pri SVŠT v Bratislave a 
v elektrotechnickej sekcii ČSVTS. Jeho vysoká 
odbornosť, angažovanosť a dosahované výs
ledky pri zavádzaní nových technológií a roz
voji elektrotechnického priemyslu na Sloven
sku a v rámci celého Československa boli 
ocenené radom rezortných a univerzitných 
ocenení a štátnych vyznamenaní.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

PASTIER, MICHAL
(1983)
Maturoval na Gymnáziu  
An dre ja Vrábla v Leviciach 
a študoval na Katedre mar
 ke    tingovej komunikácie 
U ni verzity Komen ského v 
Bra tislave. Je spoluzaklada
teľom a kreatívnym riadi
teľom reklamných agen

túr Zaraguza Bratislava, Zaraguza  Praha a 
prvej naming agentúry v Slovenskej  repub
like  Big Name Theory. So stovkou ocenení za 
kreativitu a efektivitu kampaní , na ktorých 
pracoval, patrí  medzi najoceňovanejších slo
venských tvorcov. Stal sa najmladším drži
teľom prestížneho ocenenia FILIP za výni
močný prínos do slovenskej reklamy a v roku 
2015 ho magazín Forbes Slovensko uviedol na 
svojej obálke ako víťaza kategórie biznis 30 
pod 30. Bol prvým copywriterom zo sloven
skej agentúry, ktorý získal  v kategórii online 
reklamy Cyber Young Lions z najprestížnej
šieho festivalu reklamy na svete. Je členom 
združenia tvorivých pracovníkov v reklame, 
ADC Slovakia.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.
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PAVELEKOVÁ, MAGDA
( 1931 – 2015)   
Herečka Magda Paveleková 
sa narodila v Leviciach, štu
dovala na levickom gymná
ziu. Už od detstva ju priťa
h o v a l o   d i v a d l o ,   b o l a 
člen  kou viacerých ama
térskych súborov. Veľmi 
blíz ky vzťah mala  k auto

mobilizmu, venovala sa mu aj pretekársky. 
Počas štúdia nastúpila ako elévka do formu
júceho sa divadla v Nitre  a v roku 1951, keď 
maturovala, bola jeho stálou  členkou už tri 
roky. Patrila k zakladateľskému jadru nitrian
skeho divadla, v ktorom vytvorila okolo 70 
prevažne komediálnych postáv. Z Krajového 
divadla v Nitre odišla po sedemnástich rokoch 
do Bratislavy, kam jej manžela preložila 
armáda. Pôsobila istý čas v Tatrakabarete  a 
dlhodobo v  činohernom súbore Novej scény.  
Na javisku Novej scény zúročila všetky svoje 
herecké  schopnosti nielen v komédii: Žofa 
(Statkyzmätky, 1972), Slivková (Čaj u pána 
senátora, 1976), Organová (Dámy a husári,  
1975), ale  jej talent sa uplatnil aj vo vážnych 
žánroch, vrátane klasickej tragédie: Millerová 
(Úklady a láska, 1981), Mária Vasilievna (Ujo 
Váňa, 1974) a v mnohých ďalších. Z tohto 
divadla odchádzala aj do dôchodku. Od konca 
50tych rokov  účinkovala v 205 televíznych 
inscenáciách a televíznych  filmoch, napr.: 
Morálka pani Dulskej  (1958), Parížski mo
hykáni (1971), Bocianie hniezdo (1981), Chrobák 
v hlave (1983), v 12 hraných filmoch,  napr.:  
Drak sa vracia (1967), Stratená dolina (1976), 
Začiatok sezóny (1987), ...kone na betóne (1995),  
ďalej v dabingu a predstavila sa v takmer 60 
zábavných reláciách v rozhlase a v televízii. 
Mimoriadne úspešné bolo je účinkovanie v 
muzikáli Mníšky a v jeho pokračovaní Mníšky 
2  Milionárky. Je držiteľkou významných 
ocenení:  Cena za herecký výkon (1982), titul 
Zaslúžilá umelkyňa (1982), cena Kvet Tálie 
(2007). Svoj umelecký život opísala v roku 2001 
v knihe úvah, radostí a žiaľov Spomienky 
starej herečky. V roku 2013 bola uvedená do 
Siene slávy ankety OTO.
Zo zdroja www. osobnosti.sk spracovala Ľubica 
Opaterná.

PETRUŠKA, RICHARD
(1969)
Najlepší basketbalista SR 
1998  2000, víťaz NBA s tí
mom Houston Rockets je 
ab solventom levického 
gym  názia a University of 
Ca li fornia v Los Angeles  
(UCLA). Je odchovancom le
vického basketbalu, po čas 

svojho pôsobenia na Slovensku hrával 1. ligu. 
Kvôli štúdiu odišiel do USA, kde hrával za uni
verzitný tím Loyola Marymount v Kalifornii a 
neskôr za univerzitu UCLA. V roku 1993 si ho z 
19. miesta v druhom kole draftu vybral tím 
Houston Rockets,  a tak sa stal prvým  Slová
kom, ktorý si zahral v americkej národnej 
lige. Houston v tom období začal svoje naj
lepšie roky  v histórii klubu a v sezóne 1993/94 
sa stal víťazom NBA. Pri tomto veľkom víťaz
stve bol aj Richard Petruška, ktorý tiež získal 
zlatý prsteň šampióna. Po tejto úspešnej 
sezóne sa vrátil do Európy, hral vo viacerých 
kluboch, napr. Cagiva Varese v Taliansku, Ca
latasaray Istanbul  v Turecku, Unicaja Malaga 
v Španielsku. Profesionálnu kariéru ukončil 
v roku 2003 pre zdravotné problémy s chrbtom. 
Pred sezónou 2008/2009 sa stal šéftrénerom 
slovenského extraligového klubu BK Slovin
tegra Levice a zároveň garantom novo
založenej Akadémie Richarda Petrušku. Za
hral si aj v jednom americkom filme epizódnu 
rolu v známom basketbalovo ladenom filme 
Lanári.
www.osobnosti.sk

POMPOŠ, ARNOLD
Mgr. Arnold Pompoš, PhD., 
DABR  študoval na gymná
ziu v Leviciach v rokoch 
1985  1989. Po maturite štu
doval na Katedre teore
tickej fyziky Univerzity 
Kar lovej  v Prahe, štúdium 
ukončil Summa cum laude 
v roku 1994. V roku 2002 

ukončil štúdium na Katedra fyziky  na Par
due University, West Lafayette v USA, kde 
doktorandskou prácou obhájil titul PhD. V 
rokoch 2006 – 2008 študoval na University of 
Nebraska Medical Center na Katedre radia
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čnej onkológie a stal sa rezidentom akredito
vaných programov v medicínskej fyzike. Je 
členom  Americkej spoločnosti pre rádioló
giu, Americkej asociácie fyzikov v medicíne, 
pracuje vo výbore pre udeľovanie Licencie 
profesionálneho medicínskeho fyzika,  je re
cenzentom odborných publikácií Stredo
európka fyzika a Časopis aplikovanej kli
nickej medicínskej fyziky, ako spoluautor sa 
podieľa na mnohých patentoch v oblasti ra
diačnej medicíny, ktoré sú výsledkom  jeho 
bohatej výskumnej činnosti na rôznych uni
verzitách v USA, napr. Pardua University,  The 
University of Oklahoma a v súčasnosti   Uni
versity of Texas South western  Med. Center 
na Katedre radiačnej onkológie v Dallase vo 
výskume  radiačnej terapie krčka maternice. 
V rámci pedagogickej praxe  prednášal  fyziku 
častíc  v oblasti radiačnej terapie na The Uni
versity of Nebraska na Katedre radiačnej on
kológie a v súčasnosti  pôsobí na Katedre rádi
ologickej onkológie   University of Texas  ako 
riaditeľ kurzov medicínskej fyziky pre post
graduálny program a riaditeľ kurzov fyziky o 
oblasti radiačnej onkológie ako profesor  
asis tent. Je autorom mnohých vedeckých 
publikácií  a nositeľom významných ocenení, 
napr. G.W. Tautfest Memorial Award za výni
močný prínos vo výskume v oblasti fyzi
kálnych častíc (2002), ceny PhiBeta Delta za 
úspechy v medzinárodnom vzdelávaní (2001). 
V roku 2010 bol vyhlásený za Učiteľa roka v 
oblasti radiačnej onkológie.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

RADETZKY, ANTON
(20.08.1810 Viedeň – 22.07.1878 Viedeň)

RADETZKY, TEODOR-KONSTANTIN
(08.02.1817  – 06.10.1847) 

Krátko po Viedenskom kongrese v roku 1815, 
ktorý ukončil epochu vojen s napoleonským 
Francúzskom a viedol k zásadným zmenám 
európskych hraníc, opustil slávny maršál Ra

detzký centrum diania a žil viac v ústraní. 
Mal osem detí, tri dcéry a päť synov. V rokoch 
1823  1827 boli študentmi levického gymnázia 
jeho dvaja synovia Teodor a Anton, ktorí 
výchovu a vzdelanie získali v šľachtickom 
konvikte. Všetci synovia maršala Radetzkého 
nasledovali príklad otca a zvolili si vojenskú 
kariéru, ale žiadny z nich nedosiahol otcovu 
slávu. Anton zomrel  vo veku 30 rokov s hod
nosťou majora, Teodor Konstantin to dotiahol 
na hodnosť generála rakúsko uhorskej c. k. 
armády.
DROCÁR, J.: Genealogická tabule předků a po-
tomků maršálka Radetzkého, 2009.

SAMASSA, JOZEF
(30.09.1828 Zlaté Moravce – 
20.08.1912 Eger, Maďarsko)
Pedagóg, náboženský spiso
vateľ, kardinál.
Študoval na gymnáziu v Nit
re, Leviciach a v  Ostrihome.  
Po absolvovaní gymnázia 
pokračoval vo vzdelávaní na 
bratislavskom Emericane,  

od roku 1844  študoval fi lozofi u v Trnave, od 
roku 1847 teológiu vo viedenskom Pázmáneu. 
Po vysviacke za kňaza v roku 1852 vyučoval  
gréčtinu a literatúru na cirkevnom gymnáziu 
v Trnave. Od roku 1856 bol študijným prefek
tom v Ústrednom seminári v Pešti. V  roku 
1859 sa stáva profesorom biblistiky v seminári 
v Ostrihome, v roku 1862 získal doktorát teoló
gie na univerzite vo Viedni. Post odborného 
radcu ministerstva kultúry a výučby zastával 
od roku 1869  a od roku 1870  bol  ostrihomským 
kanonikom, spišským biskupom, egerským 
arcibiskupom, pápežským prelátom  a  v roku 
1905  sa stal kardinálom.  V Spišskej Kapitule 
dal zreštaurovať gotickú kaplnku Zápoľskov
cov a daroval jej farebné okná. Na náboženské 
a sociálne ciele venoval vyše pol milióna fo
rintov. Politicky sa angažoval v Deákovej 
strane vyrovnania až do  jej včlenenia do 
Liberárnej strany V rokoch 18691871 bol po
slancom uhorského snemu za volebný obvod 
Zlaté Moravce, od roku 1872 až do smrti bol 
členom panskej snemovne. Zomrel v Egri na 
zápal pľúc v 84. roku svojho života. Tlačou vyš
lo 20 jeho prác, prevažne pastierskych listov a 
kázní o problémoch cirkevného života. Výber 

(20.08.1810 Viedeň – 22.07.1878 Viedeň)
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z nich z rokov 1873 1898 vyšiel pod názvom 
Sugarak (Lúče). Bol vyznamenaný veľkokrížom 
sv. Štefana.
Slovenský biografický slovník. Zv. V. R-Š, s. 173-
174. Magyar Katolikus Lexikon- S-

SIMON, ANDRÉ
Meteorológ André Simon, 
PhD. študoval na levickom 
gymnáziu v rokoch 1989 – 
1993, po maturite pokračoval 
v štúdiu na Matematicko 
fyzikálnej fakulte Univerzi
ty Komenského v Bratislave 
odbor meteorológia a kli
matológia, štúdium absol

voval v roku 1998. V rokoch 1996 2007 pôsobil v 
Slovenskom hydrometeorologickom ústave 
ako meteorológ na Oddelení predpovedí a 
výstrah. V postgraduálnom  štúdiu pokračoval  
v rokoch 1998 – 2008 na Slovenskej akadémii 
vied, počas neho absolvoval vedecké stáže a 
zúčastňoval sa zahraničných projektov v Me
teo France v Toulouse a ČHMÚ v Prahe. Od 
roku 2007 pracuje ako meteorológ  v Maďarskej 
meteorologickej službe na Oddelení leteckej 
predpovede a výstrah v Budapešti a na Meteo
rologickom observatóriu v Siófoku .
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

SKLADAN, DALIBOR
PhDr. Dalibor Skladan, ma
turant  z roku 1997/1998, je 
publicista, novinár a ko
mentátor dostihov. Študo
val na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v 
Bratislave odbor politoló
gia, kde v roku 2011 obhájil 
dizertačnú prácu na tému 

Terorizmus a médiá. Ešte počas stredo
školského štúdia externe písal do regio
nálnych týždenníkov Pohronie, Prima no viny 
a Nitrianske noviny,  v rokoch 2003 – 2005 bol 
interným redaktorom denníka Národná 
obroda  v oddelení Téma dňa a politika. V ob
dobí rokov 2005 2006 bol interným redak
torom mesačníka Brejk a v rokoch 2006  2007 

interným redaktorom domáceho spra
vodajstva v denníku Plus jeden deň. V do
mácom spravodajstve televízie TA3 pracoval v 
rokoch 20072008. Od roku 2008 až po súčas
nosť pôsobí v domácom spravodajstve Tele
vízie JOJ, diváci ho poznajú z KRIMI spravodaj
stva. Píše články do časopisov Jazdectvo a 
dostihy, Jezdectví, komentuje dostihy doma aj 
v zahraničí, moderuje dostihové dni na Slo
ven sku aj v Českej republike. Absolvoval 
trénerskú skúšku a získal licenciu „C“ 
umožňujúcu tréning dostihových koní na 
území SR (od roku 2009).
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

SLAŠŤAN, MIROSLAV
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav 
Slašťan PhD. študoval na 
levickom gymnáziu v ro
koch 1993 až 1997. Je absol
ventom Právnickej fakulty 
a tiež Fakulty politických 
vied a medzinárodných 
vzťa  hov Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici 

(19972002 a 19982004), kde absolvoval aj dokto
randské štúdium a získal titul PhD. v odbore 
teória a dejiny štátu a práva v roku 2006. V roku 
2007 získal doktorát z politológie na Inštitúte 
politológie Filozofickej fakulty Pre šovskej uni
verzity. V roku 2012 habilitoval na docenta na 
Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy z 
odboru medzinárodné právo. Počas svojej pro
fesionálnej akademickej kariéry sa intenzívne 
venuje najmä ústavnému, európs kemu a me
dzinárodnému právu. Na Právnickej fakulte 
UMB v Banskej Bystrici prednáša od roku 2002 
a na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy 
od roku 2010. Prednášal v rokoch 2004 – 2012 aj 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nit re. Je 
členom viacerých vedeckých rád a redakčných 
rád vedeckých domácich aj zahraničných 
odborných periodík. Od roku 2012 bol prorek
torom Paneurópskej vysokej školy pre vzde
lávanie a v súčasnosti je prodekanom jej 
Fakulty práva. V roku 2007 tiež začal budovať 
systém vzdelávania v európskom a medzi
národnom práve na Justičnej akadémii Sloven
skej republiky. V súčasnosti pôsobí v Rade 
Justičnej akadémie a ako jej lektor vzdeláva 
naj mä budúcich sudcov a prokurátorov. V rám
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ci súdnictva prepája teóriu s praxou najmä ako 
člen odvolacieho disciplinárneho senátu Naj
vyššieho súdu, ktorý rozhoduje o sudcov ských 
prehreškoch. Je súdnym znalcom v od bore 
„Právne vzťahy k cudzine“, odvetvie Medzi
národné právo súkromné a procesné a odvetvie 
Európske právo. Advokátske skúšky absolvoval 
v roku 2006 a je poradcom viacerých ad
vokátskych kancelárií na Slovensku a v Českej 
republike. Je tiež členom odborných nezis
kových organizácií EUROIURIS  Európske 
právne centrum a Slovenskej asociácie eu
rópskeho práva. Participoval na viacerých 
významných projektoch v oblasti medzi
národného a európskeho práva. Hovorí ply
nule anglickým a nemeckým jazykom.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

SĽUK-ári Z LEVICKÉHO GYMNÁZIA

BRATIA ANTALÍKOVCI 
Dvojičky sa narodili  v roku 1931 vo Veľkom 
Lipníku v rodine notára, detstvo prežili v 
Hrnčiarovciach, kde chodili aj do ľudovej ško
ly. V Trnave navštevovali rímskokatolícke 
biskupské gymnázium. V roku 1946 sa rodina  
preťahovala do Kalnej nad Hronom, obidvaja 
bratia teda pokračovali v štúdiu  na  levickom 
gymnáziu. Na základe konkurzu, ktorý  v tom 
čase robil Slovenský ľudový umelecký kolek
tív medzi gymnazistami v škole, ešte ako štu
denti získali angažmán v SĽUKu a odvtedy sa 
celý život aktívne venovali profesionálne slo
venskému folklóru.

ANTALÍK, JÚLIUS 
Člen  tanečného súboru a sólista, tanečný maj
ster, choreograf a režisér, pôsobil najskôr v 
SĽUKu, neskôr v Lúčnici. Do SĽUKu sa vrátil a 
pôsobil ako tanečník, pedagóg, šéf tanečnej 
zlož ky a organizačný pracovník. Absolvoval 

štúdium na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave v odbore tanečná pedagogika. V roku 
1968 bol promovaný. V dôchodkovom veku  pra
coval ako informátor na vrátnici v SĽUKu. Celý 
svoj život ostal verný umeniu. Pôsobil aj vo 
folklórnych súboroch Ekonóm, Oravan a po
máhal aj mnohým ďalším. Ako herec vytvoril 
viacero filmových a televíz nych postáv. Umrel 
nečakane po krátkej chorobe v roku 2006.

ANTALÍK, ŠTEFAN 
Po maturite pokračoval v štúdiu na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave v odbore 
tanečná pedagogika. V tom istom období 
získal angažmán v Slovenskom ľudovom 
umeleckom kolektíve, kde s prestávkami 
pôsobil ako tanečník, pedagóg, choreograf a 
režisér až do roku 1992. Pôsobil aj v Lúčnici, 
Vojenskom umeleckom súbore a vo folk
lórnych súboroch Ekonóm a Oravan. Ako 
tanečný pedagóg učil v rokoch 1976  1988 aj na 
Hudobnotanečnej škole Evy Jaczovej v 
Bratislave. Pre Slovenskú televíziu vytvoril 
množstvo choreografií v rôznych reláciách. V 
roku 1998 spolu s bratom  Julom naštudoval 
choreografie Juraja Kubánku pre program Ju
bileum. Štefan Antalík sa v ostatných rokoch 
svojho pôsobenia v SĽUK–u intenzívne ve
noval pohybovej príprave speváckeho zboru, 
ktorý čoraz častejšie pripravoval veľké kom
ponované programy. Na viacerých programoch 
sa podieľal aj ako choreograf a režisér. 
V SĽUK–u pôsobil  a aktívne pracoval celých 
41 rokov. Po odchode do dôchodku naďalej ex
terne spolupracoval so SĽUKom a bol s ním 
v neustálom kontakte až do svojej smrti.     
U mrel v roku 2000 v Bratislave.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.

ŠEVČÍK, JAROSLAV
(1932 – 2005)
Po štúdiu na gymnáziu v Leviciach nastúpil 
do osvetovej školy v Bratislave a absolvoval aj 
Pedagogickú školu pre učiteľov tanečnej výcho
vy pri Štátnom konzervatóriu. Absolvoval štúdi
um na Katedre tanečnej tvorby na VŠMU v 
Bratislave. V rokoch 1973 75 študoval na cho
reografickom učilišti MCHATU v Moskve.  V 

Dvojičky v strede s D.Točkom
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roku 1969 získal titul zaslúžilý umelec. Bol 
jedným z prvých členov SĽUKu,  ktorý počas 
nasledujúcich tridsiatich rokov reprezen
toval slovenské ľudové umenie na väčšine 
kontinentov. Stal sa prvým hlavným a neza
budnuteľným predstaviteľom v choreografii 
Jánošíka v SĽUKu, účinkoval v množstve 
televíznych inscenácií napríklad Balada o 
Voj tovej Maríne, v choreografii Surovô drevo 
– goralský tanec, ktorý mal vyše 500 repríz. 
Venoval sa hlavne režijnej a choreografickej 
činnosti, najmä je treba vyzdvihnúť v tomto 
smere jeho prácu s folklórnymi súbormi zah
raničných Slovákov.  Mimoriadnu schopnosť 
preukázal v práci režiséra pri koncipovaní 
veľkých programových celkov a prípravou 
programov s veľkým počtom súborov ako sú 
Medzinárodný folklórny festival Východná, 
Folklórne slávnosti pod Poľanou a medzi
národný folklórny festival Praha  srdce ná
rodov – kde bol hlavným programovým 
režisérom.
Spracovala Ľubica Opaterná zo zdroja: https://
sk.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ševčík

TOČKA, DEZIDER
(1931  2015)
Narodil sa roku 1931 v Levi
ciach a už počas štúdia na 
levickom gymnáziu  patril 
k prvým amatérskym her
com a bol aj členom ta neč
ných súborov. Ako čerst
vého absolventa gymnázia 
ho angažovali do SĽUKu. 

Tanec študoval na VŠMU v Bratislave. V rokoch 
195161 bol výrazným  profesionálnym taneční
kom  sólistom a neskôr pedagógom. Po skon
čení aktívneho tancovania sa začal naplno 
venovať filmovej tvorbe. V roku 1960 študoval 
na FAMU v Prahe, kde v roku 1960 promoval. 
Angažovali ho v  Slovenskej televízii, kde 
pôsobil ako  režisér prírodopisných a doku
mentárnych filmov, ktorých nakrútil  viac 
ako 80, bol režisérom dabingu a venoval sa aj 
prepisu filmových textov. Posledné filmy na
krútil ako 65ročný.
Spracovala Ľubica Opaterná zo zdroja: http://
levice.sme.sk/c/7836249/odisiel-levicky-ro-
dak-folklorista-a-reziser-dezider-tocka.htm-
l#ixzz3hJULSsYr; http://kultura.pravda.sk 

film-a-televizia/clanok/357388-zomrel-dezider-
tocka-bol-vsestranny-a-oblubeny/

HAMAR, JURAJ
Doc. Mgr. Juraj Hamar, 
CSc., estetik a folklorista 
sa narodil 11. 8. 1965 v Levi
ciach, základnú školu nav
števoval v Kozárov ciach. V 
rokoch 1979 – 1983 študoval 
na levic kom gym náziu, po 
maturite pô so bil ako refe
rent taneč ného a výtvar

ného oddelenia odboru Záujmovej u me leckej 
činnosti (ZUČ) v Osvetovom ústave v 
Bratislave. V rokoch 1986 – 1991 študoval  na 
Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK v 
Bratislave odbor estetika – literárna veda. Od 
skončenia vysokej školy pôsobil ako asistent, 
odborný asistent, docent na Katedre estetiky 
Filozofickej fakulty UK, od roku 2013 je jej 
vedúcim. V rokoch 1996 – 1998 pôsobil v Ústave 
etnológie Slovenskej akadémie vied, kde ab
solvoval postgraduálne štúdium ako externý 
ašpirant a dosiahol vedeckú hodnosť kan
didát vied (CSc.) v odbore vied o umení a náro
dopis. V roku 2011 habilitoval (doc.) na Filozo
fickej fakulte UK v Bratislave v odbore 
estetika habilitačnou prácou Ľudové bábkové 
divadlo a bábkar Anton Anderle. V období  
rokov 2001 – 2002 bol tiež šéfredaktorom 
spoločenského týždenníka Čas. Od roku 2006 
bol členom umeleckej rady, od roku 2010 ria
diteľom v Sloven skom ľudovom umeleckom 
kolektíve a od roku 2014 tam pôsobí vo funkcii 
generálneho riaditeľa. Tradičná ľudová 
kultúra a folklór – aktívne účinkovanie: 
Vyrastal v obci Ko zárovce, kde ho k tradičnej 
ľudovej kultúre priviedla už v detstve matka 
(predtým členka FS Vatra v Tlmačoch). Už ako 
dieťa príležitostne vystupuje s folklórnou 
sku pinou Pras lica, ale aj samostatne na rôz
nych kultúrnych úderkách v rodnej obci i 
okolí. V roku 1980 spolu so sesternicou Máriou 
Orov nickou a bratom Dušanom zakladajú v 
rodnej obci detský folklórny súbor Vretienko. 
Autorsky pripravuje pre deti programové čís
la, neskôr choreografie a sám deti sprevádza 
na heligónke alebo iných ľudových nástro
joch. Počas štúdia na gymnáziu v Leviciach, 
ale aj po svojom odchode do Bratislavy v roku 
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1983 ďalej pokračuje ako tanečník vo FS Prasli
ca. V roku 1983 najskôr prichádza do FS 
Ekonóm a potom do FS Gymnik v Bratislave, 
kde až do roku 1990 pôsobí ako tanečník, spe
vák a multiinštrumentalista. V roku 1984 v 
Bratislave zakladá spolu s Miroslavom Rutt
kayom, Zuzanou Len govou a Alexandrom 
Móžim úspešný detský folklórny súbor 
Dovinka. V roku 1988 zakladá spolu s Mila
nom Ruskom Slovenské gajdošské združenie, 
kde účinkuje ako spevák, tanečník a multi
inštrumentalista v hre na ľudové nástroje.  V 
rokoch 1991 – 1999 účinkuje s tradičným báb
kovým divadlom Antona Anderleho ako 
ľudový muzikant. V roku 2000 si zakladá vlast
né tradičné bábkové divadlo Teatro Carneva
lo. Ako ľudový taneč ník, muzikant, spevák a 
bábkar účinkoval v takmer štyridsiatich kra
jinách na štyroch kontinentoch sveta. 
Tradičná ľudová kultúra a folklór – tvorba: 
Choreografie pre detské folklórne súbory: 
Vretienko Kozárovce, Do vin ka Bratislava, Ko
bylka Bratislava, Hájenka Bratislava (nie koľ
ko cien a účastí na celoštátnej súťaži); cho
reografie pre folklórne súbory: Ponitran 
Nitra, Devín Bratislava, Gymnik Bra tislava 
(niekoľko cien za choreografiu); autor nie
koľkých programových pásiem pre folklórnu 
skupinu Konopa z Kozároviec; autor pro
gramov pre folklórne festivaly na Myjave, vo 
Východnej, na Detve, v Strážnici (Čes ká re
publika), Strání (Česká republika), v Mar tine 
a Starom Tekove (viac ako 200 scé nických pro
gramov); námet, scenár a réžia tanečnej ve
selo hry pre deti Gašparko, SĽUK 2005; námet, 
scenár a réžia multimediálneho programu 
Obrázky zo Slovenska, SĽUK 2007; námet, 
scenár (spolu so S. Marišlerom) programu 
Chorea Slovaca – Tanečné etudy pre SĽUK, 
SĽUK 2012; námet, scenár a réžia muzikantskej 
veselohry pre deti Zvuky nie sú muky, SĽUK, 
2013; autor libreta k hudobnému projektu Or
namenty, SĽUK 2013; námet, scenár a režijná 
spolupráca programu Slovenské Vianoce. 
Komédia o stvorení sveta a o tom, čo bolo po
tom, SĽUK 2014. Umelecká tvorba  filmové 
scenáre: autor viac ako stovky scenárov 
umeleckodokumentárnych filmov, video
filmov a televíznych inscenácií o tradičnej 
ľudovej kultúre, estetike a o umení. Knižné 
publikácie: Je autorom viacerých knižných 
publikácií a monografií o estetike, tradičnom 
bábkovom divadle a ľudovej kultúre. Ďalšie 
aktivity v oblasti tradičnej kultúry a folklóru: 

autor programových a dramaturgických kon
cepcií, zakladateľ a organizátor folklórnych 
festivalov, organizátor terénnych etno gra
fických výskumov, prednášok, worksho pov, 
iniciátor Slovenskočeskej nominácie prvku 
Tradičné bábkarstvo do zoznamu UNESCO a 
mnohých ďalších aktivít. Vedecká činnosť: Je 
autorom početných štúdií a odborných 
článkov o estetike, teórii umenia, folklóre a 
tradičnej a ľudovej kultúre. Pravidelne pred
náša na domácich i medzinárodných konfe
renciách a odborných podujatiach (Česká re
publika, Rakúsko, Taliansko, Ruská federácia, 
Taiwan, Francúzsko, Slovinsko, Poľsko, Litva, 
Lotyšsko,  Maďarsko). Členstvo v medzinárod
ných orgánoch a organizáciách: oficiálny 
delegát Slovenskej republiky  v Medzinárod
nej rade organizáto rov folklórnych festivalov 
a ľu dového umenia CIOFF (1996 – 2009); člen 
Festivalovej komisie CIOFF (2002  2003); člen 
Kultúrnej komisie CIOFF (2003  2005); člen 
Programovej rady Me dzi  národného folklór
neho festivalu Stráž nice  Česká republika. 
(1996  súčasnosť); člen re dakčnej rady Náro
dopisnej Revue, Česká republika (2008 – súčas
nosť); expert UNESCO pre posudzovanie 
nominácií na zápis do Urgentného zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO 
na 4. zasadnutí Medzivládneho výboru UNES
CO pre ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva  (Nominations to the Urgent Safe
guarding List, 4th Intergo vernmental Commi
ttee. Členstvo v domácich odborných orgá
noch a organizáciách: člen umeleckej rady 
SĽUKu (20012004); člen Rady ministra 
kultúry pre tradičnú a ľudovú kultúru (2001
2006); podpredseda, neskôr predseda Rady 
ministra kultúry pre ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva (2006 – súčasnosť); člen 
poradného zboru riaditeľa ÚĽUV (2004  2009); 
expert pre zastupovanie Slovenskej republiky 
na zasadnutiach Medzivládneho výboru 
UNE SCO pre ochranu nehmotného kultúrne
ho dedičstva (2006 – súčasnosť). Ocenenia: 1995 
– Hlavná cena MFF Strážnice za program: 
Zmalovaní zbojníci (s P. Popelkom); 1999 – 
Hlavná cena MFF Strážnice za program: Do 
roka a do dna (s P. Popelkom); 2000 – Laureát 
MFF Strážnice za osobní přínos v tvorbě festi
valových pořadů; 2007 – Hlavná cena MFF 
Strážnice za program: Z krajin za obzorem. Ze 
světa masek (spolu s D. Luthe rom); 2009 – 
Hlavná cena MFF Strážnice za program: Zbo
jnické obrázky (spolu s L. Uhlíkovou); 2009 – 
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Cena českej folklórnej akadémie (150 
osob ností z Českej republiky „zejména zástup
cům folklorních souborů, lidových muzik, et
nologů, muzikologů, choreologů, publicistů, 
redaktorů a vydavatelů“)  FOSKAR za najlepší 
verejne prezentovaný program v Českej re
publike (Zbojnické obrázky – spolu s L. 
Uhlíkovou); 2014: Cena rektora UK 2015: Hlav
ná cena MFF Strážnice za program: Kde do
mov mů(ô)j.
Na základe poskytnutých osobných údajov 
spracovala Ľubica Opaterná.

SZOKOL (SOKOL), ALOJZ
(19. 6. 1871 Hronec – 9. 9. 1932  
Bernecebaráti, Maďarsko)
Atlét, olympionik, rodák z 
horehronskej obce Hronec, 
navštevoval ľudovú školu 
v  Bernecebaráti, kde od 
troch rokov vyrastal u krst
ných rodičov. Študoval na 
gymnáziu v  Banskej Štiav

nici a v Leviciach, potom medicínu na univer
zite v  Budapešti. Štúdium však nedokončil. 
Pôsobil ako župný archivár v  Šahách a  po 
roku 1918 sa venoval statku v  Bernecebaráti. 
Patril k priekopníkom uhorskej aj slovenskej 
atletiky, pretekal vo viacerých disciplínach. 
V roku 1896  sa stal majstrom Uhorska i Čiech 
v  behu na 100 yardov a  prekonal trinásť do
vtedajších uhorských rekordov. Najväčší ús
pech dosiahol na prvých olympijských hrách 
nového veku  roku 1896 v Aténach. Štartoval 
v šiestich disciplínach, v behu na 100 m obsa
dil 3. miesto, takže podľa neskorších pravidiel 
by mu patrila bronzová medaila. (Na prvých 
olympijských hrách oceňovali len prvých 
dvoch pretekárov vavrínovou ratolesťou, 
prvého striebornou, druhého  medenou me
dailou). Sokol súťažil aj v trojskoku, v ktorom 
obsadil výkonom 12, 3 m 4 . miesto. Mal veľmi 
nabitý súťažný program, stihol absolvovať len 
jeden pokus, lebo bol prihlásený aj na beh 110 
m cez prekážky, kde nepostúpil do finále pre 
zakopnutie o jednu prekážku. Nenastúpil po
tom na skok do diaľky, do výšky ani na skok  
o žrdi. Po olympiáde sa aktívnej pretekárskej 
činnosti vzdal. V roku 1897 prispel k založeniu 
Uhorského atletického zväzu.
Slovenský biografický slovník. Zv. V. R-Š. s. 418.)

SYLLABOVÁ, MIROSLAVA
(1990)
Úspešná slovenská repre
zentantka v plávaní Miro
slava Syllabová sa narodila 
5. septembra 1990 v San
tovke. Je absolventkou Gym
názia Andreja Vrábla v 
Leviciach. Od roku 2011 je 
členkou VŠC Dukla Banská 

Bystrica, predtým dlhodobo pôsobila v klube 
ŠK Aquasport Levice. Súťaží v disciplíne voľný 
spôsob na 50 m a 100 m, úspešnejšia je na 
polovičnej. Na pretekoch v Antverpách si vy
tvorila nové osobné maximum na 50m trati 
voľným spôsobom, ktorý má hodnotu 25:60. 
Tento čas zároveň splnil Blimit na účasť na 
olympijských hrách v Londýne. Po viacerých 
procedúrach bol nakoniec jej štart oficiálne 
potvrdený. Časom 26:07 obsadila na samot
ných LOH v Londýne 38. miesto v rozplavbách 
a nepostúpila do semifinále v kategórii voľný 
spôsob. Voľný čas trávi najradšej s rodinou a 
priateľom, rada spí, zahrá si tenis alebo bas
ketbal, prípadne počúva hudbu. Úspechy: 
2006 MSJ (50 m)  Brazília, Rio de Janeiro (17.
miesto), 2006 MEJ (50 m)  Španielsko, Mallor
ca (15. a 17. miesto), 2006 SP (25 m)   Rusko, 
Moska (11. a 11. miesto), 2009 MS (50 m)  Ta
liansko, Rím (16. miesto 4 x 100 m v.s ) štafeta  
slovenský rekord, 2009 LSU (50 m)  Srbsko, 
Belehrad (31. miesto), 2010 ME (50 m)  Maďar
sko, Budapešť (40. a 47. miesto), 2010 SP (25 m)  
Rusko, Moskva (18. a 21. miesto), 2010 ME (25 m) 
 Holandsko, Eindhoven (22. a 25. miesto), 2010 
MS (25 m)  Spojené Arabské Emiráty, Dubaj 
(43. a 38. miesto), 2011 SP (25 m)  Nemecko, Ber
lín (20. a 35. miesto), 2011 ME (25 m)  Poľsko, 
Štetín (26. a 41. miesto) (11. miesto  štafeta)  
slovenský rekord, 2012 ME (50 m)  Maďarsko, 
Debrecín (20. a 29. miesto), 2012 Olympijske 
hry (50 m)  Anglicko, Londýn (38. miesto), 2013 
ME (25 m)  Dánsko, Herning (34. miesto) (9. 
miesto  štafeta)  slovenský rekord
Zdroj: Šport.sk
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ŠEBO – MARTINSKÝ, 
TEODOR
(23.10. 1911 Martin – 05.08. 
1980 Bratislava)
Hudobný skladateľ, rodák z 
Martina, navštevoval ľudo
vú školu v Banskej Bystrici 
a v Lovči. V období rokov 
1922 – 24 študoval na gym
náziu v Banskej Bystrici a v 

rokoch 1925 – 1930 na reálnom gymnáziu v 
Leviciach. Po maturite študoval kompozíciu 
na Pražskej nemeckej hudobnej akadémii u F. 
Finkeho. V štúdiu hudobnej kompozície 
pokračoval v rokoch 1932 – 1936 na Hudobnej a 
dramatickej akadémii v Bratislave u A. 
Moyze sa a E. Suchoňa. V rokoch 1939 – 1941 
pôsobil ako tajomník Hudobnej komory, v 
rokoch 1952 – 61 bol vedúcim redakcie zahra
ničnej hudby Československého rozhlasu a 
celé desaťročie (1961  1971) až do odchodu do 
dôchodku bol vedúcim gramoredakcie Supra
phonu v Bratislave. Na gymnáziu v Leviciach 
založil a dirigoval študentský orchester, pre 
ktorý upravoval ľudové piesne a zložil zábavné 
melódie, ktoré uverejnil v študentskom časo
pise Pokrok. V 1936 založil prvý veľký tanečný 
orchester, účinkoval s ním v bratislavskom 
rozhlase. Je jedným z prvých skladateľov 
sloven skej tanečnej a estrádnej hudby. Jeho 
umeleckým vzorom bol G. Gershwin. Prvý 
úspech dosiahol už v roku 1928 skladbou Čer
nošský ples.Skladbu neskôr zakomponoval do  
muzikálu Ohnivák. Na prelome 30. a 40. rokov 
sa prihlásil k swingovému štýlu, súčasne tvo
ril aj v oblasti tradičných foriem tanečnej 
hudby (tango, valčík, polka), neskôr skladal 
šansóny. Úspešne sa zúčastňoval na súťažiach 
tanečných piesní Bratislavská lýra a Vyberte 
si pesničku. V slovenskom hudobnom insce
načnom žánri má zakladateľský význam jeho 
muzikálová tvorba. Je autorom úspešných 
muzikálov, z ktorých Revízor bol inscenovaný  
v Olomouci, Plzni a vo Frankfurte nad Odrou 
a spolu s Ohnivákom uvedený aj v Čes
kosloven skej televízii. Spolupracoval s 
mnohými významnými textármi. Tanečné 
piesne skla dal na vlastné texty, ale aj na texty 
iných autorov. Komponoval pre M. Olláryovú, 
N. Blahovú, Z. Lonskú, F. K. Veselého, skladal 
hu dobné vložky k rozhlasovým a divadelným 
hrám. Mnohé jeho skladby vyšli na 
gramofónových platniach firiem Ultraphon, 
Esta, Telefunken, Supraphon a Opus. Pub

likoval v periodikách Hudební novinky a 
Televízia. Bol výtvarne nadaný, jeho výtvarné 
práce sú v súkromných zbierkach. V roku 1971 
získal cenu Zväzu slovenských skladateľov, v 
roku 1973 cenu Slovenského hudobného fon
du za operetu a muzikál. 
Slovenský biografický slovník. Zv. V. R-Š. s. 438 – 
439.

ŠEDIBOVÁ, ANDREA
Narodila sa 7. 12. 1967 v Levi
ciach, gymnázium absolvo
vala v roku 1986. Študovala 
na PF UK surdopédiu, lo
gopédiu, psychopédiu. Štú
dium ukončila v roku 1990 s 
priznaním titulu „Doktor 
pedagogiky“. Problemati
ka diagnostiky, vý cho vy a 

vzdelávania detí s poruchou autistického 
spek tra ju zaujala už počas vyso koškolského 
štúdia, preto po krátkom pôsobení v Osobit
nej materskej škole pre deti s mentálnym pos
tihom v Petržalke pracovala v Detskej fakult
nej nemocnici na Klinike detskej psychiatrie 
temer výlučne s autistickými deťmi v rámci 
diagnostickoterapeutických pobytov pre 
mat ku a dieťa, tiež ako špeciálny pedagóg v 
ambulancii pre deti s rizikovým vývinom. Po 
absolvovaní študijného pobytu v Lamb´s 
House vo Veľkej Británii /1994/ sa rozhodla  
využiť získané odborné i praktické vedomosti 
na Slovensku. V rámci koncepčného riešenia 
starostlivosti o autistickú populáciu v ro koch 
19951997 so súhlasom MŠ SR bola iniciátor
kou zriadenia prvých dvoch tried pre deti s 
autizmom na Slovensku na Osobitnej škole 
Dolinského v Bratislave. Súčasne realizovala i 
te rapeutickú prácu v špeciálnopedagogickej 
poradni i konzultačnometodické vedenie  
pedagógov v rámci celého Slovenska. Spoločne 
s rodičmi autistických detí v roku 1995 založi
la Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom /
SPOSA/ s celoslovenskou pôsobnosťou. V 
SPOSE do roku 2003 pracovala ako podpred
sedníčka, ako odborný garant aktivít i sociál
neho poradenstva aj v príprave a realizácii 
projektov v rámci tretieho sektora. V rokoch 
20062012 bola jednou z troch zakladateľov au
tistického centra ANDREAS, kde pôsobila vo 
funkcii riaditeľky pre odbornú činnosť i ako 
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riaditeľka súkromného centra špeciálno
peda gogického poradenstva. Centrum posky
tuje  diagnostiku, poradenstvo i terapiu. Paed
Dr. Andrea  Šedibová bola členkou pracovnej 
skupiny  na prípravu novely vyhlášky MŠ SR 
č. 2/2/1997 Zb, predsedníčkou Odbornej komi
sie pre deti s autizmom pri Štátnom pedago
gickom ústave i spoluautorka projektu 
Špeciálneho inovačného štúdia pre pedago
gických pracovníkov vzdelávajúcich v oblasti 
autizmu pri ŠPU, spoluatorkou koncepcie 
Milénium, organizátorka medzinárodných 
konferencií o autizme. Spolupracovala s PF 
UK ako odborný konzultant diplomových 
prác i záverečných prác Špecializačného ino
vačného štúdia. Od roku 2012 pracuje ako ex
terný spolupracovník (špeciálny pedagóg, di
agnostik  a terapeut) pre Súkromné centrum  
špeciálnopedagogického poradenstva na 
Stálicovej ul. v Bratislave. Od roku 2007 bola 
riaditeľkou Súkromnej špeciálnej základnej 
školy s materskou školou pre deti a žiakov s 
autizmom, kde je od roku 2012 aj zriaďovateľ
kou. PaedDr. Andrea Šedibová je autorkou i 
spoluautorkou  viacerých odborných pub
likácií z oblasti autizmu, učebných osnov pre 
výchovu i vzdelávanie detí s autistickou po
ruchou aj prispievateľkou do týždenníkov a 
časopisov  o výchove a vzdelávaní detí s po
ruchou autistického spektra.
Spracovala Klára Šedibová na základe osobnej 
konzultácie.

ŠULKA, RÓBERT
Profesor  Doc. RNDr. Róbert 
Šulka, CSc.  bol dlhé roky 
jedným z pilierov sloven
skej matematiky. Väčšinu 
svojho profesionálneho ži
vo ta pôsobil ako pedagóg 
na Katedre matematiky 
E lektrotechnickej Fakulty  
Slovenskej technickej uni

verzity v Bratislave.  Narodil sa 30. októbra 
1927 v Strakoniciach. V roku 1938 sa so svojou 
rodinou presťahoval do Levíc, kde žil až do 
svojho odchodu na  vysokú školu.  S úsmevom 
hovorieval, že bez toho, aby opustil Levice, žil 
vo viacerých krajinách: v Československu, 
Maďarsku, v bývalej Slovenskej republike a 
opäť v Československu. Spočiatku sa na STU 

špecializoval na strojné inžinierstvo. Po pr
vom semestri však jeho hlboký záujem o 
matematiku spôsobil, že pokračoval v štúdiu 
na fakulte prírodných vied Univerzity Ko
menského v Bratislave, kde študoval matema
tiku a deskriptívnu geometriu pre budúcich 
stredoškolských pedagógov. Prednášky profe
sora S. Schwarza a O. Boruvku ho však zaujali 
natoľko, že sa rozhodol študovať matematiku. V 
roku 1951 získal post asistenta na Katedre des
kriptívnej geometrie STU,  kde v rokoch 1953 až 
1963 prednášal hlavne deskriptívnu geometriu. 
Od roku 1963 až do dôchodku prednášal nu
merickú matematiku na Elektrotechnickej 
fakulte STU. Napriek tomu, že prednášal nu
meriku a deskriptívnu geometriu, jeho hlav
ným výskumným záujmom bola algebra. Jeho 
prvá publikácia je datovaná do roku 1955 a bola 
inšpirovaná profesorom Boruvkom. Rov nako 
ako v ďalších troch publikáciách sa v nej 
venoval teórii topologických zoskupení a topo
logických faktoriálov a štúdiu ich vlastností. 
Neskôr sa profesor Šulka stal členom známeho 
semidisciplinárneho seminára vedeného pro
fesorom Schwarzom. Počas pôsobenia v 
seminári definoval rôzne typy nilpotencie v 
semiskupinách a štyri typy radikálov v špeci
fických podskupinách. Rozšíril výskum profe
sora J. Boseka a stanovil základy intenzívneho 
výskumu v oblasti nilpotencie a semiskupín. 
Za svoju prácu bol v roku 1987 ocenený a výsled
ky svojej práce prezentoval na medzinárod
ných konferenciách konaných na Slovensku, 
v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a Poľsku.  
Profesor Šulka prednášal na univerzitách v 
Maďarsku, Nemecku a počas akademického 
roku 1969 – 1970 pôsobil na univerzite v Bag
dade, v Iraku. Počas svojho pôsobenia na Elek
trotechnickej fakulte  UK sa snažil zaujať štu
dentov napríklad lekciami lineárnej algebry, 
ktorá je dodnes významným matematickým 
nástrojom. V roku 1989 získal titul profesora 
matematickej analýzy. Počas svojho pôsobe
nia na STU profesor Šulka vydal 24  vedeckých 
publikácií, 3 učebnice a 8 skrípt. Vychoval nie
koľko generácií elektroinžinierov, ktorí ho 
pokladali za excelentného prednášajúceho, 
pedagóga, ktorý bol vždy ochotný pomôcť svo
jim študentom. Profesor Šulka ešte aj počas 
dôchodku prednášal na Fakulte vzdelávania 
UK v Bratislave.
Gošek O. -  Satko L.:Matematica Slovaca, Vol. 
48/1998, No, 1, 101 - 104.
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SZABÓ,ALEXANDER
(19.12.1921 Levice – 18.07.1997 Bratislava)
Akademický maliar, levic ký rodák študoval 
na gym náziách v Prahe a v Levi ciach a na 
Učiteľskom ús ta ve v Leviciach. Od roku 1943 
študoval na Výtvarnej škole Tibora Gallého v 
Budapešti, v roku 1949 na Oddelení kreslenia a 
maľovania pri Slovenskej vysokej škole tech
nickej v Bratislave u prof. Gustáva Mallého, 
Jána Mudrocha, Dezidera Millyho a Eugena Le
hotského. Štúdium zavŕšil v roku 1950 na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u 
prof. Ľudovíta Fullu.Po štúdiách pôsobil ako 
slobodný umelec.Vo svojej tvorbe sa zameral na 
krajinárstvo, komornú tvorbu, monumentál
nodekoratívnu tvorbu a grafiku. Ako maliar je 
považovaný za medzigeneračný zjav. Spravidla 
býva radený do mladšej generácie pokolenia 
druhej svetovej vojny (Fero Kráľ, Ferdinand 
Hložník, Juraj Krén,...). Alexander Szabó 
začínal impresionistickými obrazmi nad
väzujúcimi na krajinomaľbu 19. storočia. Die
la z päťdesia tych rokov majú pevnú a 
vyváženú kompozičnú skladbu a farebne 
citlivý maliarsky rukopis (Predjarie, 1952). V 
neskoršej tvorbe sa poučil na princípoch syn
tetického kubizmu (J. Gris). Dištancuje sa od 
emotívneho ponímania skutočnosti. Racio
nálne redukuje a rozkladá tvar na jednoduché 
prvky a spevňuje architektoniku obrazu v geo
metrickej formácii plôch. Kompozíciu ozrej
muje vrypom rytmicky vyváženej kresbovej si
ete. Farebný akcent kladie na harmónie 
neutrálnej stupnice hnedých a zelených tónov 
(Krajina, 1964; Zátišie s rybou, 1964). Zúčastnil 
sa mnohých samostatných a kolektívnych 
výstav.
VÁROSS, M. a kol.: Malý slovník slovenského 
umenia, Bratislava, 1966.

TUKA, VOJTECH
(04.07.1880 Štiavnické Bane  
20.08.1946 Bratislava)
Právnik a politik.Študoval 
na gymnáziách v Banskej 
Štiavnici a v Leviciach, prá
vo a štátne vedy na univer
zitách v Budapešti, Berlíne, 
Paríži. V roku 1901 mu bol 
udelený titul JUDr. a o desať 

rokov neskôr hodnosť docenta. Pôsobil ako 

profesor na viacerých právnických fakultách 
v Pécsi, v Budapešti na Alžbetínskej univer
zite. V rokoch 1922  1929 bol šéfredaktorom 
denníka Slovák v Bratislave. V roku 1929 bol 
zatknutý a uväznený za špionáž a vlastizradu 
v prospech Maďarska na 15 rokov. Väznený bol 
v Prahe a v Leopoldove. V 1937 bol omilostený 
a podmienečne prepustený s núteným poby
tom v Plzni. Bol popredným predstaviteľom 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Od mar
ca do októbra 1939 bol ministrom bez kresla. 
Po tzv. Salzburských rokovaniach sa stal mi
nistrom zahraničných vecí a pôsobil aj vo 
funkcii predsedu vlády Slovenského štátu od 
októbra 1939 do septembra 1944. Vtedy podal 
zo zdravotných dôvodov demisiu a o rok ne
skôr emigroval. Vo víre udalostí po druhej 
svetovej vojne bol deportovaný späť do ČSR a 
následne v roku 1946 Národným súdom v 
Bratislave za zločiny proti ľudskosti odsúdený 
na trest smr ti a popravený.
Slovenský biografický slovník. Zv. VI. T-Ž. s. 136-137.

TORDOVÁ, SANDRA
(1979)
Na levickom gymnáziu štu
dovala v rokoch 1993  1997, 
po maturite pokračovala v 
magisterskom štúdiu  na 
Ka tedre sociálnej práce 
Univerzity Komenského v 
Bra tislave, ktoré ukončila v 
roku 2002. V tomto období 

absolvovala na UK v Bratislave sociálno –psy
chologický výcvik pre poradenstvo, prácu so 
závislým klientom, pouličný časopis ako tré
ningový nástroj, komunikačné a sociálne 
zručnosti , facilitáciu  a zvládanie konfliktov, 
vedenie a prácu so skupinou a syndróm vy
horenia. V rokoch 1998 2001 pracovala ako do
brovoľníčka v organizáciách pracujúcich s 
ľuďmi bez domova na Slovensku. V období  
rokov 2001 2003 bola projektovou manažér
kou projektu Nota bene a  zástupkyňou šéfre
daktorky. V tomto období bola zodpovedná za 
prípravu národného reportu bezdomovstva 
na Slovensku pre  Európsku federáciu národ
ných organizácií pracujúcich s ľuďmi bez do
mova FEANTSA. V rokoch 2007  2008 pred
nášala na Katedre sociálnej práce UK ako 
externá lektorka na tému bezdomovstva a v 



roku 2009 ako externá lektorka na Základnej 
škole Narnia a na Bilinguálnom gymnáziu 
C.S. Lewisa v Bratislave. V období rokov 2003 
2007 viedla v Nota bene projektový manaž
ment a Advocacy, v rokoch 2003 2011 bola
Fundraising (získavanie finančných pros
triedkov) a PR manažérka. Od roku 2010 je 
šéfredaktorkou časopisu Nota bene. V roku 
2001 sa stala spoluzakladateľkou, predsed
níčkou správnej rady a štatutárnou zástup
kyňou OZ Proti prúdu (s ročným rozpočtom 
460 000eur), od vzniku občianskeho združenie 
až doteraz   sa strieda v pozícii riaditeľky a 
zástupkyne riaditeľa OZ. Už od roku 2002 je 
stálou prednášajúcou a účastníčkou na me
dzinárodných konferenciách o bezdomovstve  
Európskej federácie národných organizácií 
pracujúcich s ľuďmi bez domova, Medzi
národnej siete pouličných časopisov  a Eu
rópskej siete proti chudobe. Podieľa sa na 
príprave a realizácii mnohých projektov, 
okrem pouličného časopisu Nota bene(s roz
počtom 360 000 eur) aj účasti slovenskej re
prezentácie na Homelles World cupe 2008 
(MS vo futbale bezdomovcov), projektu 
Krištof (2005 2006)  sociálneho poradenstva, 
chráneného zamestnávania a bývania (s  roz
počtom 120 000 eur),  Homelles plesu( 2009) a 
projektu Nosiči batožín (2013 2015)pre zamest
návanie a  oddlžovanie  ľudí bez domova. Je 
nositeľkou viacerých ocenení: 2002, Ocenenie 
Grand Prix Ľudovej banky za diplomovú prá
cu; 2010, Ambasádorka Roka boja proti chudo
be, ZEK SR; 20015, Cena Nadácie Orange za 
občiansku angažovanosť.
Na základe poskytnutých osobných údajov 
spracovala Ľubica Opaterná.

TRNKUS, FILIP
Prof. Ing. arch. Filip Trn
kus, CSc. sa narodil roku 
1938 vo Veľkých Kozmálov
ciach, je absolventom Gym
názia v Leviciach. Po maturi
te študoval na Slovenskej 
vyso kej škole technickej v 
Bra  tislave. Vysokoškolské 
štú   dium ukončil v roku 

1962. V šesťdesiatych a sedemdesiatych   ro
koch (spolu s architektmi T. Alexym a J. Kava
nom)   vytvoril urbanistickoarchitektonické 

objekty, ktoré získali významné ocenenia na 
celoštátnych súťažiach (Centrum Ostrava – 
Poruba, Obytný súbor Brno – Bohunice,  
Banská Bystrica – Juh) aj objekty ocenené v 
medzinárodných súťažiach (Centrum Russe,  
Concours Internationaldˇ Urbanisme Wien 
Sud). Venoval sa okrem toho aj vedeckovýs
kumnej a teoretickej činnosti, zameranej  
predovšetkým na problematiku kompozície 
vnútornej štruktúry mesta. Dosiahnuté 
výsledky  spracoval v doktorskej práci, ktorú 
obhájil v roku 1975 a získal titul CSc. V roku 1980 
bol habilitovaný za docenta. V jeho  prednáško
vej pedagogickej činnosti  bola kľúčovým pred
metom problematika urbanistickej kompozí
cie v prvom a druhom stupni štúdia. 
Koncipoval osnovu študijného predmetu a ako 
garant študijného odboru urbanizmus de  fi
noval koncepciu výučby ateliérovej tvorby. V 
roku 1993 bol menovaný za univerzitného 
profesora   na SVŠT v Bratislave. V období 
rokov  19901995  bol prorektorom pre peda
gogiku na STU v Bratislave a v rokoch 1996
2003 vykonával funkciu vedúceho Katedry 
urbanistickoarchitektonických súbo rov 
Fakulty architektúry STU. Je autorom  
mnohých významných vedeckovýskumných 
projektov a nositeľom významných ocenení: 
Cena Dušana Jurkoviča (1974) za dielo PUP 
Obytného súboru Trnava – Hlboká; Čestné 
uznanie svetového kongresu (1980)  UIA  
(Union Internationales des Architectes) za 
dielo Bratislava – Podkarpatský pás Záhorie 
(spoluautori T. Alexy, J. Kavan); Prémia 
Sloven ského literárneho fondu (1989) za 
knižnú publikáciu Urbanistický priestor 
(spoluautor J. Kavan).
Na základe osobných materiálov spracovala 
Ľubica Opaterná.

VALACHYOVÁ, MÁRIA
Ing. Mgr.  Mária Valachy
ová  po maturite na levic
kom gymnáziu v roku 1994 
vyštudovala Ekono mickú 
univerzitu v Bra tislave a 
ukončila magisterské štúdi
um ekonómie v Centre pre 
ekonomický výskum a post
graduálne štúdium Karlovej 

univerzity v Prahe (CERGEEI). Od roku 2006 
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pôsobí v Slovenskej sporiteľni, posledné štyri 
roky vedie analy tický tím, ktorý sa venuje 
makroekonomickému vývoju, finančným 
trhom a trendom na bankovom trhu. V súčas
nosti je hlavnou ekonómkou Slovenskej spo
riteľne.
Zo súkromného zdroja spracovala Ľ. Opaterná.

WITTLINGER, VIKTOR
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, 
CSc. sa narodil 26. 12. 1937  vo 
Vlčanoch, okres Šaľa, ma
turoval na Gymnáziu v 
Leviciach v roku 1955. Po 
maturite študoval na  Stroj
níckej fakulte SVŠT v 
Bratislave  a na ČVUT v Pra
he, kde  ukončil  štúdium v 

roku 1961 v odbore tepelnoenergetické zaria
denia. Po troch rokoch praxe v projekcii na
stúpil 1. 9. 1964  ako odborný asistent na Elek
trotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, kde 
odpracoval dvadsať rokov. V roku 1975 obhájil 
hodnosť kandidáta technických vied a v roku 
získal 1986 hodnosť docenta v odbore termo
mechanika a mechanika tekutín. Od 1. 9. 1986 
sa jeho pracoviskom stala Strojárskotechno
logická fakulta SVŠT v Trnave, Katedra 
mechaniky. Poznatky a skúsenosti zo študij
ného pobytu na Fachhochschule Braun
schwiegWolfenbüttel v Ne  mec ku, ktorý ab
solvoval v roku 1992, využil v roku 1993, keď sa  
od Materiálovotechnologickej fakulty SVŠT 
odčlenila Fakulta odborných štúdií, na ktorej  
zastával funkciu prodekana a výrazne sa 
zaslúžil o to, že záujem o tento typ štúdia de
saťnásobne prevyšoval možnosti prijatia. V 
roku 1995 sa Fakulta odborných štúdií opäť 
zlúčila  s Materiálovotechnologickou fakultou 
SVŠT, premenovanou na STU. Od roku 1996 do 
júla 2007 pôsobil  Doc. Ing. Wittlinger, CSc. na 
Katedre environmentalistiky.  Krátko pred 
odchodom do dôchodku v roku 2007 ho  štu
denti v ankete označili  za najlepšieho učiteľa 
odboru. Doc. Ing. Viktor Wittlinger, CSc. je 
nosi teľom striebornej medaily SVŠT, autorom 
a spoluautorom viacerých publikácií a mono
grafií z oblasti  technickej  mechaniky, termo
mechaniky, energetiky a environmentalistiky.
Spracovala Klára Šedibová na základe  osobnej 
konzultácie.

ZÓRÁD, EGON
(1984)
Futbalista  a v súčasnosti  
veľmi  úspešný  futsalový 
reprezentant Slovenska.  Po 
maturite na Gymnáziu An
dreja Vrábla  študoval na 
Ob chodnej fakulte  Ekono
mickej univerzity v Bra
tislave odbor medzinárodné 

podnikanie.  Letný semester tretieho ročníka 
absolvoval na Jonkoping International Bus
sines School  vo Švédsku a vo štvrtom ročníku 
štúdia bol prijatý do pracovnej pozície v 
Bratislavskej pobočke ČEZu. Po skončení 
štúdia pokračoval v pozícii Key Account 
Mana gera pre ČEZ Slovensko, popri  tom sa 
aktívne venoval futsalu. Tomuto športu sa 
okrem veľkého futbalu začal venovať ešte ako 
gymnazista v mužstve Sabrina Levice. Počas 
štúdia na univerzite hral za univerzitný výber 
a z neho sa dostal do extraligového  klubu 
Semic  Bratislava. Odtiaľ prišiel do  1. futsa
lovej extraligy v Leviciach,  po jej skončení 
pôsobil  v trnavskom klube MIMA a kla
sickému futbalu v rakúskom Gross Ebersdor
fe. V roku 2012 sa vrátil do rodných Levíc, kde 
si naďalej rozvíja pracovnú kariéru v pozícii 
manažéra pre rozvoj podnikania v Istroener
go Gruop. Je futsalovým hráčom znovu
založeného teamu Futsal team Levice, ktorý 
hneď na začiatku prvej sezóny 2. ligy vybojo
val postup do 1. ligy a ako hráč bol ocenený 
nominovaním do AllStars Teamu ligy. Počas 
ďalších sezón od roku 2013 sa viackrát dostal 
do mužskej futsalovej reprezentácie na vr
cholovej scéne a vo februári 2015 sa stal ka
pitánom futsalovej reprezentácie Slovenska v 
zápase proti Slovinsku. Veľký futbal hrá za FK 
Slovan Levice.
Na základe osobného kontaktu spracovala Ľubi-
ca Opaterná.
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ŽUFFOVÁ, VIEROSLAVA
(1975)
Mgr. Vieroslava Žuffová štu
dovala na  levickom gymná
ziu v rokoch 1989  1992, v 
školskom  roku 1992  93 štu
dovala na jazykovom gymná
ziu v Banskej Štiavnici. Po 
ma turite študovala na 
Právnickej fakulte Univer

zity Komenského v Bratislave. V akademickom 
roku 2004 absolvovala postgraduálne štúdium 
vo Veľkej Británii na University of Durham, 
European Legal Studies, LLM (Master of Law). 
Momentálne pracuje už 8 rokov v Bruseli v 
Európskej komisii, predtým na programoch 
Mládež v akcii a Erasmus+, od januára 2015 
ako externá audítorka prostriedkov z Eu
rópskeho sociálneho fondu pre Slovensko. Jej 
oddelenie kontroluje, či členské štáty EÚ 
regu lárnym spôso bom míňajú peniaze z Eu
rópskeho so ciálneho fondu. Má na starosti 
Slovensko a celú admini stráciu tohto proce
su, overuje správnosť auditov Ministerstva 
školstva SR a Minis terstva financií SR, kon
troluje správy a cestuje na priame audity pro
jektov do danej krajiny.  
Zo súkromného zdroja spracovala Ľubica Opaterná.





«

Spomienky



198

199

TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

Obzreli sa dozadu... 
ĽUBICA OPATERNÁ

MILAN VOJTECH
  
„Životu môžeme rozumieť 
iba spätne, žiť však treba 
dopredu.“             Seneca 

 Žiť dopredu zna
me ná zbaviť sa emočných 
zranení, nielen tých povr
chových, ale aj tých hl

bokých, ktoré  do kážu polarizovať po ce lý ži
vot. Po odchode do „dô chodku“ nenechal som 
sa uväzniť zlými spomienkami. Prežil som 
emočnú lavínu, zbavil som sa nostalgie zvia
zanej s minulosťou. Začal som žiť dopredu.
 Do funkcie riaditeľa Gymnázia v 
Leviciach som bol vymenovaný v roku 1974, 
kedy som skôr emotívne ako racionálne adop
toval obecne platnú pravdu, ktorá je mimo 
akejkoľvek ideológie, „...že prínos pre ľudstvo 
je podmienený intelektuálnym bohatstvom, 
ktoré závisí od toho, koľko vzdelanosti prij
meme a koľko spoločensky užitočných hod
nôt vyprodukujeme.“ Intelektuálne bohatstvo 
– to je kontinuita, to je tradícia, to sú prísľuby. 
Táto myšlienka na škole nielen rezonovala, 
ale bola domovská. 
 U nás menej známy francúzsky  filo
zof a historik Joseph Ernet Renan to vyjadril 
slovami: Základnou podmienkou existencie 
spoločnosti či národa  je ...

Spoločná slávna minulosť
 Minulosť gymnázia? To je  200 rokov 
jeho trvania, z toho 15 rokov môjho pôso
benia na škole. Záverečnú fázu môjho ria
diteľovania zastihla  Nežná revolúcia , ktorá 
ukončila éru  socialistickej školy a urýchlila 

môj odchod na iné pracovisko  do Domova 
sociálnych služieb v Krškanoch a neskôr do 
firmy úspešne kooperujúcej s vysokými ško
lami.

Spoločné právo v prítomnosti
 V podmienkach škôl na Slovensku od 
roku 1989 je to dvadsaťpäť rokov nepretržitých 
reforiem školstva,  nesystémových  zásahov 
do práce učiteľov, je to  hľadanie a nachádza
nie svojho postavenia  v spoločnosti. Napriek 
finančnému  nedoceneniu práce učiteľov v 
mi nulosti i dnes, ale aj ich spoločenskej ujme, 
udržiavajú  vzdelávanie na úrovni po rov na
teľnej s vyspelým európskym školstvom.

Veľký ideál budúcnosti
 To sa v súčasnosti neodváži odhadnúť 
ani najväčší optimista,  nieto ešte prognostik. 
Dá sa iba predpokladať, okrem iného, že sys
témy a  metódy  vzdelávania sa budú  diverzi
fikovať, budú mať  rôzne podoby, dĺžku trva
nia či intenzitu  poskytovaných vedomostí.
 
 Školský systém na gymnáziu bol 
vnútorne pevne organizovaný a svojím spô
sobom kopíroval jednotlivé vedné odbory 
či oblasti ľudskej činnosti.  To vytváralo tlak 
hľadať nové formy organizácie vyučovania. 
Prednesiem novú látku, zopakujem, vys
kúšam sa zmenilo na schému: motivujeme, 
pracujeme spolu so žiakmi, vytvárame sku
piny, necháme ich hľadať problémy, pripraviť 
otázky, riešiť úlohy pod vedením skupinových 
lídrov. Priekopníkom tejto novej formy orga
nizácie vyučovania bol RNDr. Pavol Valent, 
CSc., matematická osobnosť. Jeho odborné, 
etické a emocionálne vlastnosti, premietnu
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té do výchovy a vzdelávania, vytvorili nový 
vzťah študentov k matematike zbavenej stra
chu. Verejne obhajoval vedu zbavenú i deo
logických nánosov.
 V procese vzdelávania vyučujúci 
spoločenskovedných predmetov napĺňali dva 
základné ciele, a to spoločenský, zameraný 
na rozvoj ľudských zdrojov, a individuálny, 
zame raný na rozvoj osobnosti jednotliv
ca, jeho schopnosť adaptovať sa na meniace  
životné podmienky. Problematiku kľúčových 
kompetencií zahrnuli jednotlivé sekcie do  
kurikula ročníkov aj do pomocných textov 
(veda, umenie, filozofia). 
 Predmetová komisia prírodovedných 
predmetov, osobitne sekcie chémie, matema
tiky, fyziky a biológie zakomponovali do svo
jich vzdelávacích  programov kľúčové kompe
tencie  ako medzipredmetové. Neviazali sa  na 
konkrétny obsah učiva, pretože si ich mohli 
študenti osvojiť v ktoromkoľvek  predmete. To 
viedlo k zásadnej zmene spôsobu vyučovania 
v zmysle známeho sloganu: Najlepší spôsob 
ako sa učiť, je niečo robiť, najhorší spôsob ako 
učiť iných, je rozprávať. Uvedené sekcie sa 
zapísali veľmi výrazne do činnosti školy, ale aj 
nad jej rámec.
 S úctou si spomínam na medailové 
misie študentov gymnázia na Medzinárod
ných chemických olympiádach. Spomeniem 
aspoň dvoch úspešných: Š. Trnka – rok 1981, 
bronzová medaila, I. Mačák – rok 1985, strie
borná medaila. Krajské a celoslovenské che
mické olympiády boli suverénnou záleži
tosťou našich chemikov, pre medzinárodné 
úspechy možno učiteľov chémie pasovať do 
kategórie: učiteľ aristokrat (prevzaté z jazyka 
hereckej obce). 
 Aktivizujúce metódy vzdelávania sa 
rovnako úspešne uplatnili aj na pôde  sekcie  
fyziky.   Fyzika bola oficiálne vyhodnotená v 
rokoch 1985 – 1990  ako najlepšia v Západoslo
venskom kraji a udržala sa na poprednom  
mieste aj v ďalšom sledovanom období. Sek
cia matematiky bola priekopníkom nových 
foriem organizácie vyučovania. Počas rokov 
1977 – 1988  materiálne, technicky, ale aj per
sonálne zabezpečovala krajské kolá matema
tickej olympiády. Žiadalo by sa archivovať 
ďalšie sekcie,  ale limitovaný počet strán mi to 
neumožňuje.
 Pre takúto úspešnú pedagogickú 
prácu  mali  učitelia gymnázia  vytvorené 
zod   povedajúce ekonomické, materiálno 

tech  nické aj organizačné podmienky vybu
dovaním šatní v suteréne, odlúčením učebne 
Technika administratívy, plynofikáciou ko
tolne, výmenou radiátorov, vyasfaltovaním 
viacúčelového ihriska a ukončením hrubej 
stavby prístavby. Zabezpečovanie ďalšie
ho celoživotného vzdelávania učiteľov bolo 
nevyhnutnou podmienkou ich  kvalitného  
pôsobenia. To bolo v kompetencii Krajského 
odboru školstva a Výskumného ústavu peda
gogického.
 Výchovné poradenstvo bravúrne 
zvlád la RNDr. Veronika Zachová. Jej dosah na 
základné školy a spolupráca  s vysokými škola
mi priniesli želateľné očakávania. Na gymná
zium  bolo každoročne  prihlásených  o 50 – 60 
uchádzačov  viac  s výborným prospechom, 
ako škola mohla prijať.  Počet prijatých na 
vysoké školy sa pohyboval medzi 80 – 87%.
S ľútosťou si  spomínam na dlhodobý   deficit  
záujmu o učiteľov – dôchodcov. Pozabudlo sa , 
že ten, kto odišiel  nezobral so sebou slnečný 
svit úspechov  a nenechal namiesto neho 
temnotu. Len odišiel a každé dovidenia  v sebe 
prinášalo skrytú nádej. Nádej sa naplnila, 
naša ALMA MATER otvorila svoje brány 
pre medziľudské vzťahy, skúsenosti, skrom
nosť,ale aj pre schopnosť vcítiť sa do druhého. 
Predzvesťou tohto závanu, nie búrky,  bolo po 
dvadsiatich piatich rokoch stretnutie dôchod
cov, na ktoré prišlo 34 penzistov v zrelom veku 
s obdivuhodnou duchovnou silou, s odhod
laním žiť dopredu. Na  stretnutí bol  založený 
„Klub dôchodcov gymnázia“ s otvorenou 
registráciou. Spomienky, ale nechýbala ani 
nostalgia za prácou a mladosťou. Láska nepo
trebuje pochopiť. Treba ju len dať najavo ako 
protagonistky stretnutia. Snáď ani netušili, 
aký význam a rozmer má ich práca. A práve v 
tom spočíva nevšednosť.
 Z čriepkov sa pokúsim vytvoriť ďalšiu 
mozaiku školy bez glorifikácie či znevažova
nia. Budúce generácie pedagógov gymnázia  
ich môžu prepísať, pozrieť sa na prešľapy aj 
desiatky rokov staré, vyriešiť  ich po svojom, 
prehodnotiť minulosť, odpútať sa od pocitu 
zbytočnosti a písať novú kapitolu do Veľkej 
knihy pamätí.

I.  Čo na škole bolo a v súčasnosti nie je
Čriepok 1. 
Československé spartakiády   v rokoch 1975, 1980 
a 1985 sa prekrývajú s rokmi môjho pôsobenia 
na  levickom gymnáziu.Organickou súčasťou 
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ČSS bola športová a turistická časť. Ideovo –
politická klauzula spartakiád znepokojovala 
cvičiteľov (ky) a zamietavý postoj kompen
zovali pragmatizmom.
Gymnázium nacvičovalo:
Skladbu dorasteniek
Pohyb, moderná hudba, základy modernej 
gymnastiky a tanca, ich  spojením vznikla 
choreograficky náročná a kultivovaná sklad
ba. Držanie  tela, precítený pohyb zosúladený 
s hudbou, tak možno charakterizovať skladbu 
dorasteniek. Prednosťou  našich cvičiteliek   
bola úplná gramotnosť modernej hudby,  kul
tivovaného  pohybu a  dokonalé zvládnutie 
modernej gymnastiky.
Skladbu dorastencov
Cvičitelia a dorastenci  zvládli fyziologický 
veľmi náročnú skladbu, bohatú na  silové 
prvky, skoky, zdolávanie prekážok, ale aj 
určité prvky akrobacie. Motivačným prv
kom bolo používané náradie a náčinie, ktoré 
prinies lo do skladby dynamiku. 

Čriepok 2.
Branná výchova na škole  sa vyučovala v 1., 2. a 
3. ročníku po jednej hodine týždenne. Vyučo
vanie brannej výchovy bolo každoročne 
ukončené v 3. ročníku, šesťdňovými bran-
nými kurzami, ktoré bývali situované do vhod
ných lokalít s ubytovaním v stanoch alebo v 
chatkách. Dr. Juraj Precechtel, učiteľ brannej 
výchovy, bol okrem iného členom autorského 
tímu Štátneho pedagogického ústavu v 
Bratislave,  metodicky spracoval  topografiu. 
Z  osnov brannej výchovy  si, žiaľ,  spomínam 
už iba na fragmenty  jednotlivých blokov. 
V topografii to bola práca s mapou a buzo
lou, orientácia v prírode a ďalšie. Náplňou  
zdravotníckej prípravy bola prvá pomoc pri 
úrazoch, oživovanie, zastavenie krvácania. V 
streleckej príprave išlo o streľbu na pevný cieľ.
 Československé  spartakiády, branná  výcho
va a základná a rekreačná  telesná výchova 
boli pre  viacerých študentov stimulom  ich 
prechodu na súťaže v triatlone, či získaniu 
titulu – Železný muž. Aktérov ponechávam v 
anonymite.

Čriepok 3.
Dualita  spojenie vedy a praxe, tak možno 
charakterizovať  prienik spoločenskovedných 
a prírodovedných predmetov. V osemdesia
tych rokoch minulého storočia pribudli vo
liteľné skupiny odborných predmetov (VSOP 

– Staviteľstvo  a Ekonomika), ktoré výraznej
šie neovplyvnili beztak už  proporcionálne  
vyvážený záujem o štúdium na vysokých 
školách s humanitným, prírodovedným či 
technickým zameraním. VSOP prešli via
cerými  zmenami a pôvodná verzia,diskvalifi
kujúca  gymnaziálne štúdium, zanikla.

II. Čo na škole nebolo a v súčasnosti je
Čriepok 4.
Dotácie na žiaka, študenta. Politické  riešenie 
problému zaostávania počtom univerzitných 
diplomov, aj keby len bakalárskych, naštar
tovalo dotácie naprieč celým spektrom škôl. 
Dôsledok: všetky školy chcú  mať čo najviac 
žiakov  a pri ich získavaní prichádzajú na 
trh vzdelávania s  menej vyberanými forma
mi komunikácií, čo vyvoláva pnutie medzi 
školami. Obnoviť formu financovania  podľa  
potreby  tej – ktorej školy. Dotácie na  žiaka 
nenávratne zrušiť.

Čriepok 5. 
Monitoringy , testovanie  inteligentnej spôsobi-
losti (IQ)  Národným ústavom certifikovaných 
meraní v Bratislave sú skôr účelové, ako prag
matické.  Majú tendenciu dokázať, ako  sú 
žiaci  nevzdelaní ( priemerná úspešnosti 55 
– 60 % ) a učitelia pohodlní. Iné hodnotenie 
prináša  UNICEF. Výsledky medzinárodného 
prieskumu ( 2013) vyznievajú pozitívne. Až 
95% mládeže na Slovensku vo veku od 15 do 
19 rokov je úspešných vo svojom vzdelávaní. 
Naši študenti dokonca predbehli také vyspelé 
krajiny ako Švédsko, Rakúsko, Kanadu či 
Veľkú Britániu. Dva monitoringy,  dva dia
metrálne odlišné výsledky.  Ktorý z monito
ringov je vierohodný?

III. Senecovo –„... žiť však treba dopredu.“
1. Naša myseľ sa čoraz viac stráca vo vir

tuálnom svete. To má,  a bude to gradovať, 
fatálne dopady na vzťahy, našu výkon
nosť, vnútorný pocit spokojnosti. Čo 
u robí škola s infláciou virtuálnych slov 
a citov? Čím nahradí škola virtuálnych 
priateľov?Akú úlohu zohrá škola pri 
minimalizácii sociálnej či patologickej 
závislosti?

2. Tým, že  narastá šikanovanie  medzi 
žiakmi a množí sa verbálne aj fyzické 
napádanie  učiteľov nielen rodičmi,  bu
de  dôležitejšie  nahradiť  testovanie 
IQ testovaním emočnej inteligencie (EQ) 
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 ovládania emocionálnych vlastností, 
nálad, schopnosti byť  vytrvalý, priateľský 
a láskavý. Priznať učiteľom štatút verej
ného činiteľa bude iba  jedna z mnohých  
možností, ako chrániť učiteľa pred 
násilím.

3. Migrácia a multikultúrnosť  dajú školám 
nové úlohy, spojené so začleňovaním mi
grantov do vzdelávacích a hospodárskych 
štruktúr. Škola a novodobý naciona
lizmus,  to je problém dneška, ale najmä 
budúcich rokov.

 Moja misia bola vo februári 1990 
naplnená. V jej základoch to boli snahy 
manažovať chod školy, spolupracovať s ce
lou  hierarchiou vtedajšej štátnej  a politickej 
moci, získať dôveru  a podporu verejnosti a 
pritom stáť na strane pedagogického kolek
tívu. Snáď aj preto bolo možné nasmerovať  
výchovu a vzdelávanie tak, aby bránu gymná
zia opúšťali jedinci harmonicky vzdelaní a 
morálne integrovaní.
(Upravená verzia)

PaedDr. Milan Vojtech

ŠTEFAN REINDL 
 Na Gymnázium v 
Le viciach som nastúpil v 
roku 1975 ako učiteľ teles
nej a brannej výchovy. Po 
pôsobení na základných 
školách v Starom Tekove a v 
Leviciach a na Strednej eko
nomickej škole v Leviciach 
som ponuku učiť na tejto 

škole prijal s radosťou. Našiel som tu kolektív 
uznávaných profesorov, ktorých som si vážil 
a našiel som aj študentov, ktorí sa na hodiny 
teles nej výchovy tešili, a tak som svoju prácu ro
bil s radosťou. A keďže som po vyučovaní zabez
pečoval aj dobrovoľnú telovýchovnú činnosť a 
bol som tiež trénerom vo volejbalovom klube, 
trávil som na ihriskách a v telocvičniach čas od 
rána do večera. Mal som možnosť učiť neskôr 
úspešných športovcov  Richarda Petrušku, 
Vieru Lomjánsku a ďalších basketbalistov, bas
ketbalistky, volejbalistky či atlétov. Škola s nimi 
dosahovala úspechy na športových a branných 
súťažiach. 
 V roku 1997 odišiel zo školy môj dobrý 

priateľ, vtedajší zástupca riaditeľa školy, RNDr. 
Pavol Valent. Riaditeľ školy PaedDr. Milan Vo
jtech mi ponúkol funkciu zástupcu riaditeľa 
školy, ktorú som na základe podpory kolegov 
prijal.  V tejto funkcii som sa podieľal na orga
nizácii výchovného a pedagogického procesu 
pri zabezpečovaní úloh školy.
 K zmenám vo vedení školy došlo 
po odchode riaditeľa PaedDr. M. Vojtecha 
do sta ro b ného dôchodku k 1.2.1990. Spolu s 
dvomi kolegami som sa aj ja uchádzal o post 
riaditeľa školy a po návrhu rady školy a vy
jadrení rodičovskej a študentskej rady som 
bol menový za riaditeľa Gymnázia v Levi
ciach. Stalo sa tak po spoločenských a poli
tických zmenách, po ktorých bolo nevyh
nutné zabezpečiť, aby škola naplnila svoje 
poslanie v nových podmienkach. Dobré meno 
školy a jej úspechy pri príprave študentov na 
vysokoškolské štúdium nás zaväzovalo k ešte 
väčšej náročnosti vo svojej práci. Vďaka pomo
ci kolegov, vďaka dobrej spolupráci zástupcov 
riaditeľa školy Mgr. Eleny Skladanovej a Mgr. 
Ernesta Meňharta si škola udržala  nielen 
výbornú úroveň výchovy a vzdelávania, ale 
zabezpečila aj skvalitnenie materiálnych pod
mienok   dostavbu školskej jedálne a prístav
by ďalších učební, zriadenie odborných učeb
ní, získanie za hra ničnej lektorky pre výučbu 
anglického jazyka a tiež realizáciu zmien, 
vyplývajúcich z nariadení Ministerstva škol
stva pri vyučovaní voliteľných predmetov. 
Zria denie osemročnej formy štúdia umožni
lo, aby na pôdu gymnázia vstupovali talento
vaní žiaci a stali sa na osem rokov súčasťou dl
hodobého procesu prípravy na vysokoškolské 
štúdium. 
 Negatívom nasledujúceho obdobia 
bola snaha politických predstaviteľov a pod
nikateľských subjektov zasahovať do rozhodo
vacích právomocí školy. Vedenie školy trvalo na 
nezasahovaní do prijímacieho konania a pri
jímaní uchádzačov len na základe splnenia 
kritérií prijímacieho konania. Toto rezolútne 
konanie viedlo k môjmu odvolaniu z postu 
riaditeľa školy k 30. 6. 1998. Ďalšie roky som 
pôsobil v oblasti regionálneho ria denia škôl 
na Okresnom úrade v Leviciach. Svoje rozhod
nutie som nikdy neoľutoval a aj keď som po 24 
rokoch pôsobenia na Gymnáziu v Levi ciach 
odišiel, zostali tieto roky peknou a úspeš
nou etapou môjho života. Škole, jej učiteľom 
a študentom prajem do ďalších rokov veľa 
úspechov, správnych  rozhodnutí v náročnej  
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a zmysluplnej práci   výchove a vzdelávaní 
nových generácií  našej budúcnosti.

Mgr. Štefan Reindl

ĽUBOMÍR NEMČOK
 Do funkcie ria
diteľa školy som bol vy
menovaný po  výberovom 
konaní  komisiou zriade
nou Odborom školstva  pri 
Krajskom úrade v Nitre. 
Hoci som bol riaditeľom 
školy iba jeden  školský rok 
1998/99, podarilo sa nám so 

všetkými spolupracovníkmi  za tento krátky 
čas položiť základy moderného riadenia školy. 
V čase môjho nástupu do funkcie mala vteda
jšia študentská rada pod vedením skvelého 
študenta Richarda  Hanska  lepšie počítačové 
vybavenie ako vedenie školy. Na sekretariáte 
bol len jeden mechanický písací stroj. Neexis
tovali žiadne modifikované predpisy školskej 
legislatívy upravené pre podmienky školy. 
Spolu s vtedajšou zástupkyňou riaditeľa pani 
profesorkou Ľubicou Opaternou sme vytvo
rili ucelenú školskú legislatívu a myslím si, 
že sa nám podarilo školu posunúť v jej hu
manizácii a naštartovať do ďalšieho rozvoja v 
súlade s novými technológiami.
 Na  Gymnáziu  Andreja Vrábla učím 
už 17 rokov a som veľmi rád, že sa rozvíja, ras
tie po všetkých stránkach a že sa naše gymná
zium zaradilo medzi TOP gymnáziá v Sloven
skej republike . Je jedinečné nielen vekom, ale 
aj kvalitou vzdelávania a úspešnosťou jeho 
absolventov.

RNDr. Ľubomír Nemčok

ERIKA SULINOVÁ
Píše sa 1998. To už na Gym
náziu Levice pôsobím 17 
ro kov. S podporou rady 
ško ly a jej predsedníčky 
Mgr. Eleny Skladanovej sa 
prihlasujem na výberové 
konanie na miesto ria
diteľky „mojej školy“. Veď 
ju dôverne poznám od roku 

1972, keď som ako nesmelá prváčka zasad
la do lavíc 1.A triedy. Kronika školy v roku 
1976 nesie záznam o tom, že s pochvalou ria
diteľa školy som ju ako premiantka absol
vovala. Po vysokoškolskom štúdiu automa
tizovaných systémov riadenia, v tom čase 
najprogresívnejšieho odboru, čo je v dnešnej 
reči štúdium informatiky a programovania, 
ma „moja škola“ potrebovala. V roku 1981 
sa začala  reforma gymnázií, ktoré sa mali 
priblížiť trhu práce aj zavedením odborov 
štúdia. Okrem ekonomiky a stavebníctva to 
bola aj skupina troch predmetov: Algoritmy, 
Programovanie a Počítačové systémy. Byť ich 
garantom a zaviesť ich do života školy bola 
moja úloha. Nebolo to ľahké, veď som začala 
v prázdnej triede, bez učebníc, bez počítačov. 
Ale už v prvom roku som mala prvého matu
ranta! Roky utekali a do odbornej triedy  v 
rámci Elektronizácie národného hospodár
stva sa na poslednú chvíľu podarilo získať po 
Sinclairoch, Commodoroch, Kalkulátore EMG 
666 konečne počítače, a to hneď v Novelovskej 
sieti! To som však ako lektorka Krajského 
pedagogického ústavu vyškolila na prácu 
s osobnými počítačmi už desiatky učiteľov 
v Západoslovenskom kraji, moji žiaci v ce
loštátnych súťažiach v programovaní získava
li významné umiestnenia, na Hospodárskom 
týždni som so žiakmi podnikala v akciových 
spoločnostiach. 
 Život v škole po roku 1989 sa 
zdynami zoval. Škola mohla začať podnikať, 
čo bola „moja parketa“. Pre školu som získala 
živnostenské oprávnenie, ktoré nám umožni
lo organizovať školenia na obsluhu počítačov. 
A tak do školy začali chodiť za rekvalifikáciou 
aj dospelí.  Za získané finančné prostriedky 
sme kúpili prvé „dobré“ PCčka. Ako učiteľka 
som aktívne pracovala v Nadácii gymnázia, 
bola pri zakladaní osemročnej formy štúdia 
a roky som mala na starosti komunikáciu 
školy s rodičovským združením. O počítače 
na hospodárskom úseku školy a v školskej 
jedálni som sa starala úplne samozrejme. 
Takže v „mojej škole“ som po vyučovaní lek
torovala, nie raz večer ju zatvárala  a vedela 
som o nej všetko. Potešila ma preto dôvera 
rady školy, s ktorou som išla na Krajský úrad 
do Nitry na výberové konanie. Najprv boli 
psychotesty a potom pred výberovou komi
siou riešenie modelových situácií a osobný 
pohovor. Trvalo to dosť dlho, napokon sme sa 
všetci pred komisiou postavili a vedúca odbo
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ru školstva PaedDr. Ružena Smatanová vy
hlásila výsledok. Bola som najlepšia! Vyhrala 
som! Do školy sme sa vrátili s kolegyňou Skla
danovou s vedomím, že máme dobrú vec za 
sebou. Moja škola! Sľúbila som jej v ten deň, 
že jej dám pre jej rozlet všetko. Prekvapenie 
však nedalo na seba dlho čakať, lebo rozhod
nutím prednostu Krajského úradu v Nitre 
bol do funkcie riaditeľa školy vymenovaný 
pre školu neznámy človek. O rok na to sa 
pomery na Krajskom úrade v Nitre zmenili 
a boli vyhlásené nové výberové konania na 
miesta riaditeľov tých škôl, kde bol vymeno
vaný niekto iný ako ten, kto bol vyhlásený za 
víťaza spred roka. Takto „moja škola“ dostala 
novú príležitosť. Výberové konanie v roku 
1999 som v konkurencii vyhrala, bola meno
vaná a začala sa tvrdá práca. Za moju pravú 
ruku a štatutárneho zástupcu som menovala 
môjho kolegu Mgr. Vladimíra Tótha, s ktorým 
sme si podelili úlohy. Strategické rozvojo
vé plány, ich zabezpečenie a celá ekonomi
ka boli na mojich pleciach a chod školy na 
jeho. Po piatich rokoch som vymenovala za  
zástupkyňu  Mgr. Valériu Tunovú. Prioritou 
bolo riešenie priestorových problémov ško
ly, vzniknutých rozvojom osemročnej formy 
štúdia. Výpožička tried na blízkej 1.ZŠ bola jej 
riaditeľkou vypovedaná a my sme nemali kde 
učiť. Ešte v roku 1998 som spolu s vtedajším 
riaditeľom školy Mgr. Štefanom Reindlom 
bola za riaditeľom Nemocnice s poliklini
kou MUDr. Medovarským, nech podporí náš 
návrh, aby ministerstvo zdravotníctva mi
nisterstvu školstva za symbolickú korunu 
odovzdalo prebytočný majetok – v tom čase už 
opustenú budovu Detskej nemocnice, ležiacu 
v tesnej blízkosti školy. Legislatívne to bolo 
možné. Do budovy by sa okrem nás zmestili 
aj Tekovská knižnica, aj Základná umelecká 
škola, ktoré tiež hľadali vhodné priestory. Ale 
nie. Nemocnica chcela budovu predať, aby 
mohla dostavať chirurgický pavilón. Nič iné 
neostávalo, len hľadať vnútorné rezervy. A tak 
sme v roku 2000 prestavali suterén so šatňami 
na odborné učebne informatiky, programo
vania a multimediálnu učebňu pre všetkých. 
V prístavbe sme uvoľnili kmeňové učebne, 
z veľkých kabinetov sme urobili učebne na 
delené vyučovanie, takto sme prichýlili v 
hlavnej budove na Mierovej „osemročákov“ z 
1. ZŠ. 
 Vyriešiť priestorové problémy roz
rastajúcej sa školy bolo možné paradoxne až 

po vzniku samosprávnych krajov. Vlastní
kom inej opustenej budovy  budovy pľúcne
ho oddelenia nemocnice  sa stal Nitriansky 
samosprávny kraj. Tak sa delimitáciou majet
ku nemocnice aj školy stal naším spoločným 
zriaďovateľom. Budovu sme získali. Jej stará 
časť bola v dezolátnom stave a jej prístavba 
v havarijnom. Podarilo sa mi získať peniaze 
na opravu priestorov v prístavbe a prísľub 
na ďalšie kapitálové peniaze na rekonštruk
ciu celej budovy. Od septembra 2005 sme tak 
mohli učiť aj na Štefánikovej ulici. Ale ne
mali sme vyhraté. Peňazí na údržbu dvoch 
budov a dvoch kotolní nebolo nikdy dosť. A 
na zabezpečenie výuky učebnými pomôcka
mi  už tobôž nie. Preto sme sa aj spolu s kole
gami vždy snažili získať finančné zdroje, kde 
sa dalo. S ich účinnou odbornou pomocou sa 
vybudovalo najprv jazykové laboratórium a 
fyzikálna odborná učebňa. Boli sme školou, 
kde sa overovala experimentálne mediálna 
výchova, zapojili sme sa do projektu RAFT, 
čo bol projekt na diaľku zdieľaných exkur
zií s využitím najmodernejších technických 
zariadení. Po jeho ukončení to bol projekt 
ProVek, tiež zameraný na rozvoj prírodoved
ných zručností našich žiakov. Peniaze sme 
získavali aj z menších výziev rôznych na
dácii a sponzorských zdrojov. Prvú interak
tívnu tabuľu som získala do multimediálnej 
učebne z AE Mochovce. V  tom čase to bolo 
veľa peňazí. Prísľub kapitálových finančných 
zdrojov na dokončenie rekonštrukcie časti 
budovy na Štefánikovej ulici sa stal reali
tou v roku 2007 v rozpočte školy a mohli sme 
dielo dokončiť. Rekonštrukcia starej budovy, 
pôvodne colnice z čias Slovenského štátu, 
kedy Levice patrili Maďarsku, bola náročná, 
ale úspešná. Osemročná forma štúdia spolu 
s odbornými učebňami, učebňami na delené 
vyučovanie a malej telocvične so šatňami a 
sociálnym zázemím bola materiálne aj prie
storovo dokončená. Modernizačný dlh sa však 
intenzívne začal ozývať  na Mierovej ulici. Na 
viacerých miestach pretekala strecha, ale nad 
hlavnou elektrickou rozvodnou skriňou sa 
to nie raz iskrilo. Oprava strechy bola hlav
nou témou dňa. Zriaďovateľ peniaze nemal, 
nedal, nesľúbil. To by bol koniec „mojej školy“. 
Jej rozpočet vďaka normatívnemu financova
niu na žiaka a vďaka záujmu rodičov a žiakov 
o štúdium každoročne narastal natoľko, že 
po dohode so zriaďovateľom sme opravenú 
strechu s novými bleskozvodmi, odkvapmi 
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a opravenou atikou splácali dva roky. Toale
ty z čias prvej republiky nám trvalo prero
biť na všetkých poschodiach tiež dva roky. 
K lepšej tepelnej pohode žiakov a učiteľov  
po oprave strechy nastúpila výmena okien, 
zníženie stropov, pridanie radiátorov, posil
nenie regulačných prvkov v rozvode teplej 
vody vo vykurovacom systéme. Kotolňa mala 
dva kotly, ak jeden zhavaroval, mal to druhý 
utiahnuť. To ale len na papieri v technickej 
dokumentácii. Napokon som dosiahla, že aj 
kotolňa prešla v roku 2014 rekonštrukciou a 
v hlavnej budove školy je teplo zabezpečené. 
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu 
telocvične s výkazom výmer bola pripravená 
už v roku 2010. Samozrejme zo sponzorských 
darov a s prispením rodičovskej rady.  Poslan
ci Nitrianskeho samosprávneho kraja však 
prijali úzus, že investičné akcie sa začnú len 
v tých okresoch, kde sa predá majetok VUC
ky, čím sa získajú kapitálové finančné zdroje 
na ich krytie. A to sme boli bez šance. Žiad
na škola v Levickom okrese nebola zavretá, 
nebol predaný žiadny majetok pod správou 
nášho zriaďovateľa. Škoda, veď žiaci školy si 
zaslúžia cvičiť v priestoroch bez prachu a stra
chu z padajúcej omietky. Peniaze.  Získať ich 
umožňovalo len sledovanie výziev na pred
kladanie projektov. Projekty Otvorenej školy 
z ministerstva školstva priniesli revitalizáciu 
školskej jedálne, eLearningovú školu a možnosť 
získať ECDL certifikát,  projekt Cvičme spo-
lu zase možnosti si zašportovať. Vzdelávacie 
projekty Myslím ekonomicky, Poznaj svoje pe-
niaze, Globálny etický program, Kvalitní v škole-
úspešní v živote nepriniesli peniaze, ale nové 
možnosti a nápady zatraktívniť výuku, ale aj 
krúžkovú mimovyučovaciu činnosť na škole. 
Na celoslovenskej výstave stredných škôl 
Mladý tvorca  sa prezentovali drobnosti vyro
bené šikovnými  rukami. Projekt Comenius– 
Bridgesnot Walls - Mosty nie steny umožnil, 
aby sme so školami z Nemecka, Švédska, Ta
lianska, Írska, Francúzska a Španielska absol
vovali mobility s cieľom spoznať sa navzájom. 
K našej partnerskej škole zo Zlína z Českej re
publiky po desiatich rokoch tak pribudli noví 
priatelia. Projekt z Európskeho sociálneho 
fondu Premena tradičnej školy na modernú bol 
ďalšou možnosťou zlepšiť materiálne vybave
nie školy a zaplatiť viac učiteľom za ich prácu. 
Projektom škola získala dve nové počítačové 
učebne s interaktívnymi tabuľami, multi
funkčnú tlačiareň, kamery, nové pomôcky 

pre žiakov, chemické laboratórium, knihy, 
učebnice, slovníky, spracované učebné texty, 
kredity pre učiteľov, ktorými si zvýšili platy 
aj o 12 percent. Projektom Digiškola prišla do 
školy kompletná tabletová učebňa. Z projektu 
NUCEMu interaktívna tabuľa. 
 Život v škole  to je život žiakov,  ich 
učiteľov a všetkých tých, ktorí sa na ňom 
spolupodieľajú. Spokojnosť žiakov zabez
pečuje dobrý školský vzdelávací program, 
ktorý umožňuje žiakom vybrať si z ponuky 
voliteľných predmetov od prvého ročníka. 
Spokojnosť učiteľov je v možnosti ďalej sa 
vzdelávať, kariérne rásť, hľadať najlepšie 
cesty ako efektívne učiť žiakov. Spokojnosť 
rodičov vidieť v úspešnosti ich detí v štúdiu 
na vysokých školách. Spokojnosť komunity 
okolo „mojej školy“ svedčí o tom, že to nie je 
len moja škola, ale že je našou školou. Všet
kých tých, ktorí v nej prežili svoje študentské 
časy, učiteľské časy či ako zamestnanci, alebo 
priatelia školy. 
 „Moja škola“ po troch funkčných ob
dobiach, čo je 15 rokov, nabrala silu. V počte 
žiakov i zamestnancov. V hodnotení INEKO, 
čo je nezávislá organizácia, bola opakovane v 
rebríčku najlepších škôl na šiestom mieste zo 
všetkých škôl na Slovensku. V Nitrianskom 
kraji je lídrom v dosahovaní úspechov žiakov 
v rôznych vedomostných a športových súťa
žiach. 
 Úspech školy je vždy spoločné dielo. 
Všetkých, ktorí považujú „moju školu“ za svo
ju tiež!

Ing. Erika Sulinová, rodená Petrikovičová 



TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

VLADIMÍR TÓTH
Moje snívanie ...
 O levickom gymná
ziu som vedel už počas 
štúdia na vysokej škole. 
Moja manželka ako ab
solventka tejto školy ma 
zoznamovala so zážitka mi 
zo školy, z mimo škol ských 
akcií i s bývalými spo

lužiakmi. Keďže sme sa rozhodli spojiť svoju 
budúcnosť s Levicami, učiteľské miesto na 
tomto gymnáziu sa stalo pre mňa prirodze
nou métou. Takže, keď som končil vysokú  
školu, ani som si veľmi nepripúšťal, že by som 
mal učil niekde inde.

Moje učiteľovanie ...
 Na levické gymnázium sa mi podari
lo dostať sa ako učiteľovi matematiky a infor
matiky v  septembri 1989. Bol som z toho veľmi 
šťastný, zároveň som si začal uvedomovať, že 
to je len ďalší začiatok. Členov pedagogického 
zboru som už vlastne poznal z manželkinho 
rozprávania. Teraz bolo pre mňa zážitkom 
spoznávať ich naživo. S veľkým rešpektom 
som tiež začal spoznávať mentalitu, vysoké 
nároky a vyspelé postoje gymnazistov, ako aj 
obrovské požiadavky, ktoré práca na takejto 
škole kladie na učiteľa, ak ju chce robiť do
bre. A dobre učiť matematiku na levickom 
gymnáziu sa pre mňa stalo výzvou. 
 Novembrové udalosti toho roku 
veľmi rýchlo aj na našej škole naštartovali 
obdobie plné nádejí a pochybností, odhod
lania a odkrývania charakterov. Pokojnú 
hladinu riadeného odovzdávania vedomostí 
narušili dynamické zmeny a nové možno

sti. S oduševnením vlastným začínajúcim 
učiteľom som sa preto začal venovať aj rôz
nym školským aktivitám, prekračujúcim 
rámec môjho predmetu. Okrem uspokojenia, 
keď sa nám podarilo urobiť niečo nové, mi 
tieto činnosti priniesli aj poznanie zložitého 
školského prostredia v rôznych rezoch. Keď 
nad tým teraz spätne uvažujem, počas deväť
desiatych rokov sa mi podarilo vyprofilovať 
si osobné názory na celé spektrum oblastí 
školského života. Vážiť si každého študenta 
ako osobnosť, rešpektovať jeho individuali
tu, ale pritom byť náročný a spravodlivý. Po
chopiť nároky a krásu učiteľskej práce, jej 
viacrozmernosť a hroziace zjednodušenia. 
Uvedomiť si význam prirodzených  a korekt
ných vzťahov v škole, význam sformulovania 
priorít a ich spoločného presadzovania, výz
nam etického správania a jeho prepojenie s 
prirodzenou autoritou. 

Moje zástupcovanie ...
 Po menovaní do funkcie riaditeľky 
gymnázia ma Ing. Erika Sulinová poverila od 
septembra 1999 vykonávaním funkcie zástup
cu riaditeľky školy. Po desiatich rokoch na 
gymnáziu sa mi tak naskytla možnosť pokúsiť 
sa preniesť svoje názory na školu a na jej po
treby do praxe. Myslím, že sme tvorili dobrý 
tím. Školu sme vnímali rovnakou optikou, 
mali sme ambície a boli sme rozhodnutí uro
biť pre školu maximum. Toto nám umožnilo 
rozdeliť si riadiace kompetencie, definovať 
zodpovednosť za jednotlivé činnosti, vzá
jomne sa podporovať a s nasadením posúvať 
veci dopredu. Zníženie administratívneho 
zaťažovania učiteľov, zlepšenie technických a 
materiálnych podmienok vyučovania, rieše

Očami súčasného riaditeľa
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nie priestorových problémov školy, dlhodobé 
zaradenie nášho gymnázia medzi kvalitné 
školy v rámci Slovenska – sú len niektoré uka
zovatele úspechov školy v tomto období. 
 S poľutovaním musím skonštatovať, 
že napriek pozitívam spomínaného obdobia 
a nesporného prínosu bývalého vedenia ško
ly k jej rozvoju, som sa v posledných rokoch 
stále častejšie pristíhal pri myšlienkach, že 
škola potrebuje zmenu. Minimálne v tom, že 
moje pôsobenie ako zástupcu riaditeľky školy 
už nie je, napriek mojej snahe, pre gymnázi
um prínosom. S prihliadnutím na všetky mne 
známe súvislosti, som sa po dlhých úvahách 
rozhodol po vypršaní aktuálneho funkčného 
obdobia kandidovať na funkciu riaditeľa školy.

Moje riaditeľovanie ...
 Do funkcie riaditeľa gymnázia som 
nastúpil 9. júla 2014. S veľkou pokorou, poci
tom zodpovednosti a s odhodlaním stojím 
na začiatku ďalšej etapy môjho pôsobenia v 
škole, na ktorej mi desaťročia úprimne záleží. 
Viem, že sa budem snažiť maximálne využiť 
čas, ktorý mi bude daný, na to, aby naša ško
la zostala aj naďalej školou, o ktorej sa oplatí 
snívať.  

Mgr. Vladimír Tóth
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SPOMIENKY NEVYBLEDNÚ
 Po absolvovaní  cvičnej ľudovej školy 
na Učiteľskom ústave v Leviciach roku 1933 
som úspešne urobil prijímacie skúšky do 
levického reformného reálneho gymnázia, 
ktorého novým riaditeľom po riaditeľovi  Al
bertovi  Walló sa stal p.  profesor Matej Lisý.
 V prvej triede som mal ešte prob
lémy so slovenčinou, musím skonštatovať, že 
vtedaj šia výučba bola dosť nacionalistická, ale 
za tri roky som slovenčinu zvládol do takej 
miery, že vo vzdelávacom krúžku, kde sa 
mohli žiaci prezentovať až od piateho roční
ka, som dostal výnimku a mohol som pred
nášať svoje slo venské básne. A ak by nedošlo k 
roku 1938, asi by som sa stal tvrdým Slovákom.
 Okrem študijných povinností sme sa 
zapájali do rôznych kultúrnych aj športových 
aktivít, ktorých prezentácie sa konali v hote
li Denk a na ihrisku LTE. Len počas prvého 
školského roku na gymnáziu bolo takýchto 
vystúpení viac ako päť.
 Spomínam často aj na udalosti z 
ďalších rokov, keď sme už fajčievali na WC a  ja 
so spolužiakom Ladislavom Hörömpölim(ne
skorším lekárom) som chodieval fajčiť do piv
nice školy. Tam nás prichytili a s úmyslom, 
že nás postupne takto odnaučia, nám dovo
lili raz denne doobeda fajčiť, ale len v miest
nosti profesorského zboru. Prvý deň som aj 
poslúchol, no po tom, čo som musel počúvať 
rozličné poznámky na moju adresu, som sa 
rozhodol,  že tam už viac nepôjdem. A fajčil 
som tak ako predtým.
 V školskom roku 1936/37 sa gymná
zium zmenilo z reformného na reálne, prišlo 
veľa českých profesorov a ich učenie,  hlavne 
českých dejín, zanechalo vo mne stopy 

Spomienky a vyznania

dodnes, teda aj v mojich 94 rokoch života.
 Po Viedenskej arbitráži pripadli 
Levice Maďarsku a na gymnáziu sa začalo 
vyučovať po maďarsky. Prvý deň začal pán 
profesor Vrábel svoju hodinu po slovensky. 
No vrchnosťou poverený pán riaditeľ prišiel 
na hodinu s dvomi chuligánmi a povedal, že 
na škole sa po slovensky vyučovať nebude. 
Vtedy pán profesor vstal, vzal si svoje veci a 
levické gymnázium opustil.  Ak sa nemýlim, 
odišiel na gymnázium do Šurian.
 Pre mňa to boli ťažké časy, lebo, 
hoci som bol maďarskej národnosti, moja 
maďarčina bola len kuchynská,  bez   znalostí 
histórie a pravopisu. Medzi spolužiakmi boli 
aj takí, čo vôbec nevedeli po maďarsky, pre
to u niektorých profesorov mohli odpovedať 
po nemecky. V ďalšom školskom roku som 
ochorel a v štúdiu som pokračoval privátne. 
Tak som ukončil aj ôsmu triedu gymnázia.
 Nasledovali písomné maturit
né skúšky, z nemčiny som ich zvládol na 
výbornú, preto som pre podozrenie z použitia 
ťaháku spolu s piatimi spolužiakmi nebol pri
pustený k ústnej maturite.
 Je pravda, že som si u prof. Ottovej, 
nemčinárky, vybavil krásny preklad, ktorý 
som dostal v žemli na záchode, a samozrejme 
som ho bez jedinej chyby prepísal. Ale je prav
da aj to, že som tento preklad poskytol celej 
triede.
 Predsedajúci profesor však rozho
dol, že ústne maturovať nemôžem, tak som 
skončil osem tried bez maturity. Musel som 
narukovať a až po skončení vojenčiny som zlo
žil maturitnú skúšku v maďarskom Komárne 
a nostrifikáciu som si urobil v Topoľčanoch. 
Nastúpil som do Žabokriek na miesto tirona 



208

209

TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

a po zložení praktickej skúšky som sa zapísal 
na štúdium farmácie. 
 O ďalšom dianí na levickom  gymná
ziu som sa dozvedal už len počas gymnaziál
neho štúdia  mojich detí.
 Rád by som spomenul ešte jednu 
zaujímavosť. Po spomínanej arbitráži prišlo 
nariadenie, že sa majú všetky gymnaziálne 
zbierky, vrátane chemikálií, odviezť na Slo
vensko. Piati vybraní študenti sme zbierky 
nakladali do veľkých drevených dební. Keď 
sme skončili, prišlo nariadenie všetko vyložiť 
naspäť.
 Jedinou výnimkou boli debny s ma
teriálom skautov, ktoré mali byť odoslané do 
Čiech na meno školníka Klepša, s ktorým sme 
sa stretli už ako prváci a ktorý sa pokladal za 
najdôležitejšiu osobu školy, čo dokumentoval 
aj tým, že si tykal s riaditeľom aj členmi zboru.
Naši skauti v jednu noc celú zásielku vybalili, 
debny naplnili kameňmi a vybraný materiál 
ukryli u spolužiaka Gejzu Mihálika, ktorý ho 
po vojne vrátil skautom a on sa odsťahoval 
do Austrálie, kde v meste  Canberry zastával 
ministerské kreslo.
RNDr. PhMr. Ernest Alt v Leviciach 17. 6. 2015

Text spracovala so súhlasom autora  Ľubica 
Opaterná( skrátené).

KEĎ SAMOZREJMÉ NEBOLO SAMOZREJMÉ
Dochádzka do školy
 „Cezpoľní“ študenti to majú i dnes 
v porovnaní s levickými horšie. Denne strá
cajú  čas vo vlaku alebo v autobuse. Aké zlo
žité to však mali koncom tridsiatych rokov 
s dochádzkou do školy študenti gymnázia a 
učiteľského ústavu z čilejkárskych dedín!
 Po Viedenskej arbitráži v novembri 
1938 Levice pripadli Maďarsku. Severné obce 
okresu zostali slovenským územím. Študenti 
z týchto obcí už nemohli chodiť do levických 
škôl. Museli denne dochádzať do Zlatých 
Moraviec. Mali to však skomplikované tým, že 
pravý breh Hrona pri tlmačskom moste ako 
strategický bod obsadili maďarské vojská.
 Prakticky sa to robilo tak, že študen
ti z čilejkárskych dedín sa každé ráno zhro
maždili pred tlmačskou žandárskou stani
cou. Tam ich vzal na povel veliteľ žandárskej 
stanice. S puškou na pleci sa s nimi vybral k 
tlmačskému mostu. Tam maďarskej hliad

ke odovzdal študentov a ich menný zoznam. 
Hliad ka skontrolovala osoby podľa zoznamu 
a previedla ich na slovenské územie, na cestu 
vedúcu pri Hrone do Kozároviec. Tam študen
ti nasadli na vlak zo Zvolena do Zlatých Mora
viec. Poobede sa to všetko v opačnom poradí 
zopakovalo. To všetko sa dialo skutočne tak, 
rozprával mi to počas dlhej cesty autobusom 
starší kolega z Hronských Kosíh.
 Chlapci, ktorí chodili na levické kor
zo za svojimi študentskými láskami, to mali 
jednoduchšie. Stačilo im ilegálne prekročiť 
štátnu hranicu v oblasti podlužianskych 
viníc.

Nositelia nepriateľskej imperialistickej ideo lógie
 Veru tak. Príliš úzke nohavice podľa 
tzv. potápkarskej módy boli v 50. rokoch 
prejavom nepriateľskej ideológie. Sáry boli 
úzke tak 17 cm, museli byť na zips, aby sa dali 
obliecť. Kto takúto módu nosil, nebol hoden 
navštevovať socialistickú školu. Propagoval 
úpadkovú západnú kultúru.
 V takýchto nohaviciach raz ráno 
prišiel do školy študent predposledného 
ročníka gymnázia Paľo Mauréry. Už po prvej 
hodine išiel na koberec do riaditeľne. Tam mu 
pohrozili, že ak bude propagovať úpadkovú 
kultúru, bude vylúčený nielen z levického 
gymnázia, ale zo všetkých československých 
škôl. Paľo bol taký pohodový rebel, sľúbil, 
že úzke nohavice už nebude nosiť. Nemo
hol však len tak priznať porážku. Poobede 
zašiel za starým otcom, ktorý bol pánskym 
krajčírom. Priniesol mu svoje tzv. pumpky, 
široké nohavice, ktoré sa na spôsob golfiek 
uväzovali pod kolenom. Dal ich starému ot
covi upraviť na nohavice so šírkou sáry cca 40 
cm. Za takú módu by sa nemohli hanbiť ani 
námorníci sovietskej flotily! Na druhý deň si 
ich obliekol do školy. Na veľkú prestávku sa v 
nich snažil prejsť chodby na všetkých poscho
diach školy. Sprevádzal ho húf študentov všet
kých ročníkov. Samozrejme bol z toho ďalší 
koberec v riaditeľni a zákaz nosenia aj príliš 
širokých nohavíc.
 Našťastie pre Paľa prišli pre školu iné 
starosti ako boj s úpadkovou módou. Na re
béliu s nohavicami sa zabudlo, a takne zaťažila 
jeho kádrový profil. Úspešne zmaturoval, vďa
ka hlasovému fondu sa dostal do vojenského 
umeleckého súboru a neskôr aj na javisko 
ope ry. Mimochodom, ani dcéra Zuzana sa ne
zakotúľala ďaleko od otcovej jablone.
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Reformy
 Ako spomínali naši rodičia, za 
starých čias úspešný absolvent gymnázia bol 
váženým členom spoločnosti. Pri prechádz
ke korzom smel nosiť vychádzkovú paličku. 
Vysokoškolsky vzdelaných ľudí bolo najmä 
na vidieku málo,preto tam maturanti pred
stavovali určitú spoločenskú elitu. Po prevzatí 
moci komunistami vo februári roku 1948 bolo 
potrebné túto elitu zlikvidovať. V školskom 
roku 1948 – 49 boli zlikvidované osemročné 
gymnáziá. Po piatich triedach ľudovej školy 
žiaci navštevovali ešte štyri triedy strednej 
školy, ktoré končili záverečnými skúškami 
(neskôr sa tomu hovorilo ZDŠ). Úspešní ab
solventi sa mohli prihlásiť do učenia remesla 
alebo ďalej študovať na odborných školách a 
na štvorročných gymnáziách.
 Prihlásil som sa do levického gymná
zia, ktoré malo na okolí dobrú povesť. Učivo 
bolo rozdelené do štyroch ročníkov, pravde
podobne podľa osnov kvinty, sexty, septimy 
a oktávy pôvodného osemročného gymnázia. 
Lenže po absolvovaní druhej triedy prišla 
pohroma vo forme novej reformy školstva. 
Podľa sovietskeho vzoru sa mal vybudovať 
jednotný systém jedenásťročného školského 
vzdelávania. Pre mňa to prakticky znamena
lo, že po novom som vlastne absolvoval 9. 
a 10. ročník jedenásťročky  a ešte ma čakal 
11. ročník vrátane maturitnej skúšky. Pre 
tvorcov osnov to znamenalo vtesnať učivo z 
dvoch záverečných gymnaziálnych ročníkov 
do jedného. Výsledkom bolo, že som mal len 
logiku, psychológia vypadla, vypadli základy 
diferenciálneho a integrálneho počtu a nepo
darilo sa mi do hlavy spoľahlivo a natrvalo 
uložiť všetky tie zložité anglické časy, ktoré 
dodnes dobre neovládam. 
 Nemohli sme sa však veľmi sťažovať, 
lebo ročník pred nami dopadol ešte horšie. 
V normálnom rozsahu skončili v júni tretí 
ročník, potom v júli a auguste museli zvládnuť 
štvrtý ročník, prípravu na maturity a samotné 
maturity. Niektorí si k tomu ešte pridali poho
vory na vysokú školu. Tam sa mohli diviť nad 
ich hlbokými a trvalými vedomosťami...

Gymnázium v srdci
 Pamätám sa, ako sme sa ako primáni 
s úctou pozerali na pánov oktavánov a slečny 
oktavánky. Boli naše vzory, ktoré sme chce
li dostihnúť. Na školských výletoch nižších 
tried profesorom vždy asistoval nejaký štu

dent z vyšších ročníkov. Poslúchali sme ich 
na slovo.  Akúže úctu sme mohli vzbudzovať 
my puberťáci z jedenásteho ročníka? Nesmeli 
sme nosiť ani maturitné stužky. Lebo sa vraj 
nesmieme vyvyšovať nad robotnícku mládež 
a ani sovietski komsomolci maturitné stužky 
nenosia... Ja som si jednu stužku vlastnoručne 
vyrobil a prišil na golier zimníka. Just! Ale 
keď som stretol niekoho z profesorského zbo
ru, radšej som ju zakryl rukou. V tých časoch 
kultu osobnosti nebolo radno provokovať 
vrchnosť.
 Maturitné tablo sme mali do výkladu 
na korze vyložiť s textom „XIročná stredná 
škola“. Gymnázium už malo byť v tom čase 
prekonané a zabudnuté. Našťastie sme na 
povale školy našli jeden pekný stojan tabla 
z minulých rokov s nápisom „Gymnázium 
Levice“. Za jeho sklo sme umiestnili naše ma
turitné fotografie, fotografiu našej triednej 
profesorky a fotografiu vtedajšieho riaditeľa 
školy profesora Andreja Vrábla. Takto sme si 
dali pre nás na pamiatku tablo vo fotoateliéri 
odfotiť. Vo výklade na korze sme tablo „opor
tunisticky“ trochu upravili. Nápis „Gymná
zium Levice“ sme prekryli dekoračnou lát
kou, na ktorú sme poukladali písmenká „XI 
ROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA“. Vlk sa najedol, aj 
koza zostala celá...

Slávnostné akadémie
 Pri oslavách rôznych výročí sa v päť
desiatych rokoch konali v divadelnej sále 
hotela Lev slávnostné akadémie. Kultúrny 
program väčšinou pripravovali študenti 
gymnázia a pedagogickej školy, ktorí využili 
každú príležitosť, aby v kultúre alebo v športe 
medzi sebou súťažili. Programu sa raz zúčast
nila aj naša trieda. Mali sme takého zau
jímavého profesora hudby. Mal aj predajňu 
hudobných nástrojov. Naše spolužiačky, aby 
mu zabránili skúšať nás z teórie hudby, ho 
často uprosili, aby vytiahol z puzdra svoje hu
sle. Hral nám potom skoro celú hodinu me
lodické skladby ako napr. Kanárika. Hral ich 
virtuózne. Na jednu akadémiu nám pripravil 
klavírny sprievod k zborovej recitácii známej 
„Balady o očích topičových“ Jiřího Wolkra. 
Básne so silným sociálnym podtextom. Ako sa 
pamätám, naše vystúpenie sa nám podarilo.K 
básnikovi sa v tom čase veľmi hlásila vlád
nuca strana. Nášmu profesorovi hudby však 
takýto umelecký počin kádrový profil nevy
lepšil. Za krátky čas ho uväznili za odpredaj 



210

211

TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

klavírov zo zásob jeho znárodnenej predajne. 
Ivan Geröfi

SPOMIENKY
 Málokde je čestný názov školy po 
významnej osobnosti taký opodstatnený, ako 
je to v prípade Gymnázia Andreja Vrábla. Ško
la nesie meno po dlhoročnom profesorovi, 
niekoľko rokov aj riaditeľovi školy, vynika
júcom učiteľovi  matematiky a deskriptívnej 
geometrie. Moje osobné spomienky sa  viažu 
najmä na obdobie, keď sa stal mojím tried
nym profesorom, neskôr,  po rokoch, aj mo
jím kolegom a vzácnym priateľom.
 Ale musím sa vrátiť do roku 1939, 
keď sme bývali v areáli Levického hradu, v 
bezprostrednej blízkosti budovy gymnázia. 
Vždy, keď som ako malý žiačik opúšťal hlavnú 
vstupnú bránu hradného areálu, pohľadmi 
padol na nádvorie gymnázia, ktorého žiaci 
nosili jednotné pokrývky hlavy tmavomodrej 
farby s emblémom štátnej inštitúcie. Veľmi 
som im závidel, pričom možnosť získať po
trebné vzdelanie mi závideniahodná ešte 
nepripadala.
 Čas plynul a ja som sa 1. 9. 1943 stal 
žiakom v tom čase inštitúcie „Lévaimag
yarkirályiállamigimnázium, teda Levického 
maďarského kráľovského štátneho gymnázia. 
Ako primán som hrdo nosil pokrývku hlavy, 
čo mi dopomohlo stať sa uznávanejším medzi 
rovesníkmi, kráčajúcimi do školy iným 
smerom. Rozbiehala sa cesta za vzdelaním, 
ktorá mala trvať 8 rokov. Triedu tvorili iba 
chlapci, stretli sme sa v nej aj so žiakmi z oko
litých obcí pod ochranou triedneho profesora 
Rimanócziho.  Všetci sme mali ohromný reš
pekt pred žiakmi na poschodí, prechovávali 
sme k nim úctu.( Nedajbože vstúpiť na ich 
toaletu!) Život školy však zakrátko dostal iný 
rozmer, nestačilo už začať deň modlitbou za 
vojakov obkľúčených pri Stalingrade, lebo 
ústup bol veľmi rýchly. Semtam zaznela siré
na na streche Schlöllerovho mlyna a bolo po 
nadobúdaní vedomostí. V sekunde r.1944 sa 
školský rok ledva začal, prerušovanie vyučo
vania bolo stále častejšie,  k mestu sa  blížila  
frontová línia. Prestalo sa  úplne vyučovať, no 
ja som aj vtedy  chodil popri plote „gympla“, za 
ktorým sa diali nekalé veci. Pred deportáciou 
židovského obyvateľstva využívali priestory 

školy príslušníci strany hákových krížov a 
polícia a vypočúvali v nich osoby, z ktorých 
chceli vybiť, kde majú ukryté cennosti. V 
jeden deň, keď som sa vracal domov z mesta, 
videl som na dvore rebrík, na ktorom visela 
dolu hlavou  manželka pekára Weissa. Bola 
to jediná priateľka mojej starej mamy. Roz
plakal som sa...
 Po  príchode frontu bola v budove 
školy zriadená nemocnica sovietskej armády, 
na doliečenie pacientov využívali budovu 
Dobóovského kaštieľa. Ako zvedavé deti sme 
preliezali plot zo strany synagógy  a vo  váp
nom naplnenej  jame sme videli  veľa amputo
vaných končatín. Obete vojny pochovávali 
na trávnatom mieste, najbližšie to mali pri 
súsoší Sv. Trojice. Neskôr aj na námestí. Teplú 
vodu pre potreby nemocnice zohrieval ruský 
vojak v plechovom sude a žiara spod neho os
vetľovala okolie. Bol to dobrý terč pre bomby 
nemeckého lietadla spoza Hrona. Po treťom 
výbuchu sme už my deti smelo opúšťali kryt 
pod hradom. Pilot nezasiahol určený cieľ 
– elektrickú rozvodňu (dodnes chátra), ale 
tri búnu na futbalovom ihrisku, za ktorou 
smútili všetci fanúšikovia futbalu.  Také boli 
roky vojny.
 Po prechode frontu  mestský bubeník 
pán Novák vyhlásil, aby žiaci nastúpili na 
troj mesačný kurz slovenčiny do budovy opus
tenej židovskej školy. Bolo to náročné obdobie, 
lebo po celý čas, čo sa nevyučovalo, sme komu
nikovali len po maďarsky. Po kurze sme dos
tali vysvedčenie, schopní pokračovať v tercii. 
Nie všetci to využili, my, čo sme zostali, sme 
nemali učebnice, všetko sa diktovalo. V trie
de sme mali aj spolužiakov starších o dva či 
tri roky, ktorí počas vojny chodili do Zlatých 
Moraviec alebo Novej Bane, teraz využili, že 
to majú do Levíc bližšie. Všetkých nás čoskoro 
začali spájať záujmy o šport, divadlo i zborovú 
recitáciu. Dodnes  si pamätám „...a kolesá du
nia temnú panychídu, vezú nás domov, vezú 
nás...“. Touto recitáciou sme pod vedením pro
fesorky  Eleny Sumarovej dosiahli v súťažiach 
úspechy. V kvarte nám pribudli dievčatá.
 Ako kvintán som nastúpil do triedy 
na prízemí – prvej vpravo. Táto mnohopočet
ná Kvinta A sa dostala do rúk profesora An
dreja Vrábla.  Boli sme takí agilní v atletike, 
basketbale, volejbale, turistike aj v ochotníc
kom divadle, že sme mohli konkurovať aj ok
tavánom. Pod réžiou prof.Sumarovej sme na
cvičili drámu Petra Zvona Tanec nad plačom. 
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Hrali sme ju aj pre mesto, Juraj Wanger s 
partiou zabezpečil techniku. Mnohí po tých
to začiatkoch zostali verní divadlu a pod ve
dením pána Neumeistra, režiséra Mestského 
ochotníckeho súboru, žali ocenenia aj v ce
loštátnej súťaži Jiráskov Hronov. Výsledkom 
tohto záujmu bolo, že niektorí pokračovali v 
umeleckej dráhe aj profesionálne, v SĽUKu 
dvojičky Antalíkovci, Točka, Ševčík, dievčatá 
Batelová a Cesnaková, do nitrianskeho divad
la odišla Magda LörincováPaveleková.
 Zvládnuť taký ambiciózny kolektív 
nebolo vôbec jednoduché. Akékoľvek poruše
nie školského poriadku sa prísne trestalo. V 
priebehu školského roka boli vylúčení traja 
spolužiaci s podmienkou, že môžu pokračovať 
inde. Dvaja  z nich dosiahli vysokoškolské 
vzdelanie.
 Boli sme veľmi súdržný kolektív, keď 
sme sa na niečom dohodli, platilo to pre všet
kých, napríklad nosenie červenej baretky 
aj za povestných levických horúčav. V triede 
viseli na vešiaku vedľa seba baretka pri baret
ke, triednemu sa to nie veľmi páčilo, neraz 
nám to prízvukoval. Na koncoročný výlet 
do Vysokých Tatier sme sa všetci ohromne 
tešili, veď Tatry ešte nikto nevidel. Samozrej
me, baretky boli povinné. Schádzali sme sa 
na železničnej stanici, postávali sme v sku
pinkách, keď našu pozornosť upútala vysoká 
postava v červenej baretke. Kto sa to opovažu
je zneužiť našu červenú baretku?
 V prichádzajúcej postave sme 
spoznali nášho triedneho prof. Vrábla, ktorý 
s nami počas celého zájazdu nosil baretku 
na hlave aj pri výstupoch v Studenovodskej 
doline, na Téryho chatu či „Brnčalku“, všade 
podával odborný výklad, spal s nami na jed
nej izbe a v čase oddychu sme ho naučili aj 
našu triednu hymnu: „Sláva nám, sláva nám, 
my sme chlapci z tej levickej žltej búdy, sláva 
nám, sláva nám, my sme všetci lumpi, pijeme 
z pumpy...“
 V tom čase začali aj letné brigády 
organizované Zväzom československej 
mládeže. Pomáhali sme pri stavbách  (Trať 
mládeže Hr. Dúbrava – Banská Štiavnica, 
Priehrada mládeže Nosice, Trať družby)aj v 
poľnohospodárstve pri žatevných prácach 
(Bajč, Rusovce, Kollárovo). Chodili sme naj
skôr za modré košele, neskôr tričká, najlepší 
brigádnici dostali odznak „úderníka“, druho
stupňové ocenenie bolo pochvalné uznanie. 
Školy mali mať 100% členstvo v zväze mládeže, 

tlak na riaditeľov bol veľký. V tom čase bol ria
diteľom gymnázia Ján Kováčik, učil prírodo
pis a miloval najmä nerasty. Statočne odolával 
tlakom zhora, mnohým pomohol. Neskôr svo
ju lásku k prírodovede uplatnil ako riaditeľ 
Tekovského múzea.
 Škola v tých časoch nemala vlastnú 
telocvičňu. Na hodiny telocviku sme v zime 
chodili do Učiteľského ústavu, kde nás do 
gymnastiky zasväcoval neskorší riaditeľ JSŠ 
Mikuláš Krošlák, vo voľnom čase oddaný člen 
telovýchovného spolku Sokol.
 Veľmi rád spomínam aj na školské 
oslavy, ktoré sa pri rôznych príležitostiach 
konali na školskom dvore. Rečník stál vždy 
na vyvýšenej studni. Najdojímavejšie boli 
oslavy spojené s osobnosťou Milana Rastisla
va Štefánika, lebo veľmi krásne a s úprimným 
citom o ňom hovoril vždy profesor Kľučka, 
Štefánikov spolužiak zo štúdií na Karlovej 
univerzite v Prahe.
 Profesor Kľučka býval v Kalnej a 
vedeli sme o ňom, že v čase i nečase chodil 
trasu Kalná – Levice pešo, prezúval sa pri 
železničných závorách.
 Umiestnenie gymnázia do budovy 
Učiteľského ústavu som ako gymnazista ne
zažil, bol som už žiakom „Učiteláku“ Pedagog
ického gymnázia (z rodinných dôvodov som 
potreboval mať chlieb v rukách čím skôr), ale 
keď som maturoval v roku 1952, na I. poscho
dí  sme boli my učiteláci, na II. poschodí boli 
gymnazisti. Tento presun sa udial preto, že do 
budovy gymnázia umiestnili Roľnícku školu 
J.V. Stalina. Po tomto nútenom presune sa už 
gymnázium do svojej budovy pri hrade nikdy 
nevrátilo.
 Okrem zmeny budovy prišlo aj k 
transformácii gymnázia na Jedenásťročnú 
strednú školu a tá potrebovala väčšie pries
tory, a tak „jedenásťročka“ dostala  miesto 
v bývalej budove dievčenskej školy, ktorú 
spravovali rádové sestry. 
 Do opätovného  kontaktu s gymnázi
om som sa dostal až po skončení vojenčiny, 
keď som na JSŠ nastúpil ako vyučujúci. S kole
gami, ktorí učili ročníky 9. – 11., som sa veľmi 
dobre poznal, čo mi uľahčilo vstup do praxe. 
Bolo skvelé, že škola mala vlastnú telocvičňu, 
o ktorú sa zaslúžil riaditeľ Mikuláš Krošlák 
a  vyučujúci telocviku Ľudovít Milrád. Z ich 
iniciatívy došlo k úprave dvora na vyučovanie 
loptových hier, vybudovalo sa doskočisko. No  
v tom čase sa už škola, teraz SVŠ, sťahovala 
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zase, a to do dnešnej budovy ZŠ Janka Kráľa a 
odtiaľ  do dnešnej budovy na Mierovej ulici.
 Nedá sa nespomenúť aj obdobie, keď 
sa na gymnáziu v roku 1958, vtedy pôsobia
com ešte na Ulici sv. Michala, otvorila trieda 
s vyučovacím jazykom maďarským. Prvým 
triednym bol profesor Cyril Machaj, na SVŠ 
vyučovali už profesor Ladislav Kotrusz, pro
fesorka Eva Mokošová aj v maďarských, aj v 
slovenských triedach, materinský jazyk učil 
profesor Štefan Kanyar, bývalý riaditeľ ZŠ s 
vyučovacím jazykom maďarským. Matemati
ku učil od samého začiatku profesor Vrábel, 
tak sa žiaci v priebehu štúdia zdokonalili v 
slovenčine natoľko, že im to otvorilo cesty na 
akúkoľvek vysokú školu a dodnes si to na po
maturitných stretnutiach pochvaľujú.
 Šesťdesiate a sedemdesiate roky pri
niesli so sebou nové možnosti mimoškolských 
aktivít, medzi najobľúbenejšie patrili chme
ľové brigády, možno aj vďaka úspešnému 
filmu Starci na chmeli. Gymnazisti chodili do  
Strojetíc  v okrese Louny. Mladší „česali“ ručne, 
starší obsluhovali špeciálny kombajn. Boli od
meňovaní podľa výkonu, spoznávali  prácu aj 
život v inom prostredí. V Prahe, v továrni na 
čokoládu Modřany, sa tešili z dobrej odmeny, 
ktorou  boli okrem pláce aj čokoládové výrob
ky aj voľné lístky v MHD, čo im zase umožni
lo vidieť veľa pamiatok a podujatí v hlavnom 
meste republiky.
 Nedá sa zabudnúť ani na lyžiarske 
výcvikové kurzy, ktoré sa stali medzi žiakmi 
veľmi obľúbenými a nadšenec  lyžovania pro
fesor Limberg nemal problém naplniť auto
bus ani na jednodňové zájazdy.
 Rád spomínam aj na pedagogický 
zbor gymnázia, plný výrazných vzdelaných 
osobností, s ktorými sme spoločne nielen 
vzdelávali a vychovávali celé generácie žiakov, 
ale sme prežili kus našich životov aj počas rô
znych výletov, zájazdov a exkurzií, organizo
vaných odborovou organizáciou.  Dôchodcov 
potešil vznik Klubu emeritných profesorov 
gymnázia, stretávame sa a uvedomujeme si, 
že aj keď je alma mater budova žltej farby, 
spomienky sú ružové. 
 A hoci ma osud neskôr poslal učiť 
aj „riaditeľovať“ či byť inšpektorom aj  na 
iné mies ta, na takmer štvrťstoročie späté s 
Gymnáziom Andreja Vrábla  budem s láskou 
spomínať  až do smrti.

Dr. Juraj Precechtel
Na základe spomienok Juraja Precechtela spraco-

vala Ľubica Opaterná  24. 7. 2015. (Autorizované)

SPOMIENKY... 
 obrazy minulosti, detstva i dospieva
nia, ktoré v nás zostávajú a ku ktorým sa 
utiekame v čase smútku, samoty a mnohí aj v 
osamelosti. Ony nás vracajú do toho obdobia 
nášho života, keď sme boli obklopení láskou a 
starostlivosťou našich rodičov, ale i priateľov 
a tak trochu i učiteľov.
 Akosi znenazdajky som začala po
máhať pri  písaní Pamätnice k 200  tému 
výročiu vzniku nášho gymnázia a od tých 
čias sa mi často vynára z pamäti obraz  mes
ta, obraz horúceho leta neúrodného roku 
1947, ktoré sa dlho a ťažko prehuplo do jesene, 
kedy nie iba stromy strácali listy, ale strácali 
sa i ľudia, celé rodiny a prichádzali noví... V 
bilingválnom prostredí Levíc sa objavil nový 
jazyk, jazyk repatriantov, presídlencov, ako 
sme ich volali a pribúdalo i slovensky hovo
riace obyvateľstvo. Jeseň vystriedala zima a 
Február zaklopal na všetky brány v meste. 
Zmenilo sa nielen vedenie mesta, ale i oslovo
vanie v úradnom styku na súdruh, súdružka 
a pozdrav na Česť práci, v škole sme prvý raz 
počuli o diktatúre proletariátu a proletár
skom internacionalizme. Zmenila sa školská 
sústava, vznikla Jednotná škola a iste aj pod 
vplyvom týchto zmien vzniklo nikým neorga
nizované a neriadené spoločenstvo študentov 
vo veku od 15 do 19 rokov. Stretávali sme sa v 
meste na korze, na plavárni, veľa sme špor
tovali a hlavne veľa hovorili o „večných prav
dách“  filozofii, morálke, náboženstve. Bolo 
to spoločenstvo, v ktorom bol akceptovaný 
každý  mladší i starší. V tomto období vo 
verejnom, hlavne mládeže, významnú úlohu 
zohral charizmatický p. Ladislav Vodička Bol 
výborný organizátor, pod jeho „taktov kou“ 
vznikla  pionierska organizácia (prví pio
nieri skladali pioniersky sľub v Schoellero
vom parku pred zámočkom, zasiahnutým 
bombardérom v posledných mesiacoch vojny 
a vtedy už iste aj vyrabovanom), Českoslo
venský zväz mládeže (vtedy ČSM) i Agitačné 
stredisko. Sídlom Agitačného strediska bol 
dnešný Mestský úrad. Dole na prízemí  bola 
aj Mestská knižnica a v jednej miestnosti na 
stene visela veľká mapa, neviem, či okresu,  
ale iste najbližšieho okolia a v nej boli zapich
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nuté zástavky,  označujúce obec, v ktorej už 
združstevňovanie úspešne prebehlo i tých, 
kde bolo potrebné „agitovať“ za spoločné hos
podárenie roľníkov. Do agitačnej práce sa 
zapojili profesori a pod ich vedením my štu
denti   folklórny súbor Žatva, spevácky  i re
citačný súbor. Nácviky  tancov a spevov viedli 
starší študenti Šani Duba, Klára Kučerová  
Pavol Mauréry. Po ich odchode Štefan Akács, 
Mikuláš Kováč, Edo Stam. Recitačný súbor 
viedli  profesorky a profesori,  pokračoval 
aj v tradícii divadelných hier. Bez vystúpe
nia  týchto súborov sa nezaobišla ani jedna 
školská slávnosť. Prežívali sme pekné chvíle, 
radosť z pohybu, spevu i recitácie, ale stalo sa 
aj, že sa roľník, vtedy nazývaný kulak, bránil 
vidlami alebo narýchlo zhotovené pódium  
nevydržalo a my sme sa  ocitli pod ním, medzi 
doskami a klincami.
 Na vyučovanie, na svoje profesorky 
a profesorov si spomínam s pribúdajúcim ve
kom  stále s väčšou úctou a obdivom! Dokáza
li v  období najväčších represálií a kádrovačiek 
nielen odovzdávať časť svojich vedomostí,  ale 
aj formovať naše charaktery  a usmerňovať 
nás tak, že sme  prejavili  hlbší a širší záujem  
aj o také disciplíny, ktoré boli vtedy  zaznávané, 
odborná literatúra zakázaná a nedostupná.
 Ako post scriptum dodávam, že  vďa
ka  Pamätnici  našej alma mater som opäť 
našla mnohé spolužiačky a spolužiakov,  
spoločne sme spomínali a všetkým ďakujem!

Mgr. Klára Šedibová

MALI SME TO ŠŤASTIE
 Mali sme to šťastie, že matemati
ku nás učil profesor Vrábel. Na maturitnom 
vysvedčení máme ako poslední jeho pod
pis ako riaditeľa školy. Bol veľmi prísny, ale 
spravodlivý. Jednotku u neho mali len dva
ja študenti, jedným z ich budúci atómový 
fyzik Dušan Babala. Ja som bol u prof. Vráb
la dvojkár, ale neskôr mi nerobilo problém 
odvodzovať študentom jadrového inžinier
stva niekoľkostránkové výpočty s parciál
nymi diferenciálnymi rovnicami. To nemá 
byť samochvála, len potvrdenie výroku o rok 
staršieho Ivana Geröfiho st., že kto u profeso
ra Vrábla zmaturoval z matematiky, nemu
sel robiť pohovory z matematiky na vysokej 
škole. Za seba môžem potvrdiť, že asistent v 

prvom ročníku môjho štúdia na ČVUT v Pra
he ma po druhej písomke (previerke znalosti 
stredoškolskej matematiky) prestal skúšať s 
komentárom: „Jo, vy to umíte.“ Vtedy som mal 
predstavu, že české školy majú vyššiu úroveň 
ako slovenské a šiel som študovať do Prahy „s 
malou dušičkou“.
 Prof. Vrábel bol veľmi ľudský. 
Spolužiakovi, ktorý prerušil štúdium a išiel 
pracovať, aby finančne pomohol mame  
vdove a bratovi (sociálne podpory vtedy ne
existovali), ale po niekoľkých týždňoch sa 
vrátil a spýtal sa, či by ho neprijal späť do 
školy, s úsmevom povedal: „Veď ja som ťa ani 
nevypísal.“ Spolužiak je dnes emeritným uni
verzitným profesorom.
 Mal aj zmysel pre humor. Na stret
nutiach pri výročiach maturity sme často 
spomínali jeho temperamentné a niekedy aj 
ironické poznámky, ktorým sa potom srdečne 
smial. Napríklad spolužiačka z Pukanca mu 
pripomenula, že keď raz od ruky nakreslila 
na tabuľu nie veľmi vydarenú kružnicu, pove
dal jej, že tá kružnica vyzerá ako pukanský 
hrniec. Nuž produkty majstrov tohto remesla 
sa zrejme vyrábajú na hrnčiarskom kruhu, a 
tak to asi nebolo až také zlé.
 Keď sme chodili na poľnohospodárke 
brigády a pobehoval som po poli s Fokafle
xom medzi spolužiakmi a zvečňoval ich, prof. 
Vrábel schladil moje ulievanie upozornením: 
„Robotu treba robiť a nie propagovať!“
 Prof.Vrábel prijal pozvania na všet
ky naše stretnutia k výročiam maturity. Na 
poslednom v roku 1990 mu spolužiak pove
dal, že vyzerá ako jeden z nás,čo ho očividne 
pobavilo.Pravda, mnohí z nás mali vtedy už 
biele vlasy a on akoby mladol.  Už bol pen
zistom, nemal problémy, ktoré musel riešiť 
uprostred tvrdých 50tych rokov ako riaditeľ 
a okrem toho bol na rozdiel od čias, keď nás 
učil, šťastne ženatý.
 Bol pre nás veľkolepým príkladom 
ľudskej osobnosti, charakteru a inteligencie. 
Naučil nás dívať sa na veci a udalosti z nad
hľadu, s láskavou iróniou, toleranciou alebo 
sarkazmom – podľa toho, kto si čo zaslúžil. 
Mať takých pedagógov ako bol on  – to je deví
za na celý život!
Za absolventov XI. B triedy, ktorí maturovali 

v roku 1955 Viktor Wittlinger
Spracovala  Ľubica Opaterná podľa zdroja na 
http://www.gav.sk (skrátené)
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AKCENT  GRÀVE
 Považujem si za veľkú česť prispieť 
aspoň štipkou k oslave a historickému po
ohliadnutiu za životom Gymnázia v Leviciach 
ako maturant  XI. B  Jedenásťročnej strednej 
školy v Leviciach v r. 1955, ktorej kolektív 
sa pravidelne stretával až do roku 2010. Na 
našich stretnutiach boli vždy účastní,  pokiaľ 
žili, aj pán profesor Andrej Vrábel, bývalý náš 
riaditeľ, a milá pani profesorka Šurdová, naša 
triedna profesorka.
 Profesor Vrábel  bol pre nás iko
nou matematiky, ale aj čestnosti a ľudskej 
morálnej podstaty, profesorku Šurdovú sme 
vnímali ako láskavú Madonu, majúcu po
chopenie pre naše typické úlety mlade a ako 
profesorku chémie. Ich duchovný odkaz bol 
pre nás, väčšinou vidiečanov, základom pre 
cestu životom.
 Duchom a v spomienkach sme medzi 
sebou cítili aj ďalších šľachticov ducha a 
šľachticov našich junáckych duší: prof. Licht
ner skrýval s úsmevom popod fúzky malé 
naše gramatické mládenecké chybičky a pani 
profesorka Lichtnerová zostane u nás ako 
autorita s „akcent gràve“ vo francúzštine aj v 
logike.

Prof.Ing. Florian Makáň,CSc.

AKO SI SPOMÍNAM NA LEVICKÉ GYMNÁ-
ZIUM?
 Stačili by dve slová, ktorým by ste 
nemuseli veriť: VEĽMI DOBRE. A dvojnásobne 
by ste mi nemuseli veriť, ak vám poviem, že 
sú to spomienky z rokov 1949  1951. Je vôbec 
možné spomínať si na tieto roky ako na roky 
krásne?
 Tajomstvom je však  ľudský život 
sám. A najmä mladosť. Do levického gymná
zia, do budovy v parčíku vedľa hradu, som 
vzrušene kráčal v septembri 1949. Mal som 
vtedy sedemnásť rokov. Odprevádzal ma otec, 
ktorého som poprosil, aby nešiel so mnou cel
kom k budove, zaostal kdesi pri kláštornom 
kostole.
 Bol som dospelý, hoci som ešte ne
zmaturoval. Levice, ich veselosť, hojnosť, 
ten legendárny slnkom zaliaty juh, neskôr 
opísaný, ospievaný prozaikmi, básnikmi, 
Levice mi pripadali ako sen. Ako Amerika. 
Ako neskutočný svet.

 Lebo ešte pred pár dňami som bol 
človekom bez práv, mládenec vo väzenských 
sivohnedých hábach, spolu s ostatnými, 
nepriateľmi „ ľudu“, „ šmelinármi“, esesákmi, 
fašistami i obyčajnými zlodejmi vláčil som 
drsnú guľatinu ku gátru v Ulmanke, kde nás 
denne ako väzňov vozili na prácu z bansko
bystrickej sédrie. Bolo sme tam traja gym
nazisti, bývalí sextáni banskoštiavnického 
gymnázia Janko Andrézy, Ernest Hauser a 
moja maličkosť. Takmer „vodca skupiny“, 
pod necovač na trestný čin. Chceli sme v júni 
jednoducho opustiť k socializmu sa obracajú
cu republiku, zbalili sme si kufre, pridali na 
liehovom rozmnožovacom stroji vyrobené 
protikomunistické letáky a traja sme chceli 
preraziť pri Mariánskych Lázňach železnú 
oponu. Na naše relatívne šťastie, opona sa ešte 
celkom nespustila, bol iba rok po „ Víťaznom 
Februári“, ešte hranice nestačili kompletne 
zadrôtovať a napustiť elektrinou. A zákony 
ešte platili tie miernejšie, hádam z prvej re
publiky. Keby sme ten istý útek boli podnikli 
o rok neskôr, boli by sme viacročnými väzňa
mi. Ale i tak si každý z mojich kamarátov užil 
svoje.
 Prichádzal som do levického gymná
zia zmaturovať, mal som sa stať septimánom. 
Lenže ja už som zmaturoval v toto leto. Mojím 
zrýchleným osemročným gymnáziom bolo 
osem väzníc, ktorými sme prešli od Marián
skych Lázní krížom cez celú republiku, kým 
sme sa v auguste nedostali konečne „ domov“, 
do banskobystrickej väznice.
 Akým zázrakom som sa z väzňa stal 
znova gymnazistom? Hlavnú zásluhu mal 
na tom môj strýko Janko Bálinth (už mŕtvy), 
starý komunista, vtedy na významnom poste 
v bratislavskom rozhlase, môj otec, tiež mŕ
tvy, vtedy pracovník ONV v Leviciach a zre
jme kopa ďalších známych, ktorí uprosili či 
uplatili vtedajší súd v Banskej Štiavnici, my 
traja utečenci sme dostali iba podmienečné 
tresty (našťastie sme podľa vtedajšieho záko
na neboli plnoletí), formálne nás vylúčili z 
banskoštiavnického gymnázia a hneď po súde 
 hajde všetci rýchlo preč zo Štiavnice. To bolo 
jediné riešenie.
 Ako jedináčik z rozvedenej rodiny, 
dostal som sa po svojom utečeneckom do
brodružstve plne pod otcovu ruku. Rodičia 
boli rozvedení a otec aféru s mojím útekom 
oprávnene použil ako pádny argument zobrať 
ma z rúk mojej nežnej a „nepevnej“ matky a 
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vybavil, neviem ako, aby ma prijali za žiaka 
gymnázia v Leviciach. Zrejme patrí za to vďa
ka vtedajšiemu pánu riaditeľovi Kováčikovi.
 Tak som sa stal z väzňa znova slobod
ným študentom gymnázia v Leviciach, v meste, 
ktoré sa mi zdalo najúžasnejším rajom.
 Pravdaže, kdesi v kútiku duše mi 
ostávala nostalgická túžba za mojou rodnou 
Banskou Štiavnicou. Milujem toto mesto ne
skonale ako ženu, je natoľko zvláštne, pro
tikladné, strašné a tajomné, že ho nemožno 
nemilovať.
 No Levice boli pravým opakom. Rovi
na, samý smiech, víno, husacie štvrťky, čo si 
kamaráti nosili na desiate či obedy, školské 
jedálne si nepamätám.
 Stál som vtedy na dvore, kde nás za
deľovali do tried, pán riaditeľ Kováčik pred
niesol uvítací prejav, pán profesor telocviku 
Krošlák zavelil a školský rok 1949/ 50 sa začal.
 Mne sa z toho všetkého krútila hla
va. Pred očami sa mi mihotali noví spolužiaci 
a najmä spolužiačky. Bývalý väzeň, handry 
z väznice a tu sa na mňa usmievajú levické 
diev čatá. Pripadali mi ako Rity Haywortho
vé, Ingrid Bergmanové, Greer Garsonové. O 
chvíľu už takéto filmy z kín vymizli načisto a 
nahradili ich Kubánski kozáci a pod.
 Zamiloval som sa hneď v prvý deň. 
Do svojej spolužiačky. Ako nováčik som 
netušil, že nie som sám. Do tejto dievčiny boli 
zaľúbení aj iní. Ale mne nezáležalo na  ničom. 
Mne sa vrátila ľudská dôstojnosť. Mladosť. 
Znova som sa stal septimánom. Prestal som 
sa báť, že sa znova ocitnem v cele, že ma budú 
mlátiť pažbami alebo pilníkom po pätách...
 Prežil som tak dva nádherné roky 
na levickom gymnáziu. Nádherné a zároveň 
strašné. Tajil som pred všetkými, i pred naj
lepšími priateľmi dlho, prečo som v Levi ciach, 
čo bolo predtým.
 Ochrannú ruku nado mnou držali 
moji spolužiaci, spolužiačky, tie skvelé levické 
dievčatá. Pravdaže, to bola krehká ochrana. 
Chránili ma zrejme moji profesori. I takí, 
ktorých sme vtedy ako študenti nenávide
li, lebo učili matematiku, fyziku, ktoré sme 
nevedeli zdolať. K maturite nás doviedol ako 
triedny pán profesor Vrábel, človek, pred 
ktorým sa triasla celá škola ako osika. Jeho 
prísna hlava vysoko prečnievajúca každo
dennosť školy, bola pre mnohých prízrakom. 
Až niekoľko rokov po maturite, na našich 
maturitných stretnutiach ( nevynechal som 

ani jedno) som zistil, aký je to vzácny človek, 
koľko je vnútornej sily a lásky za strohým 
vonkajškom. Bol náročný.
 Levické gymnázium bolo v tých 
časom gymnáziom osobností. Možno sa to 
zdá každej generácii študentov. Pre mňa však 
hodiny slovenčiny pani profesorky Suma
rovej znamenali naozaj vážny začiatok úcty 
k dobrej literatúre. Kým predtým som pro
gramovo pohŕdal vážnou literatúrou a čítal 
som iba knihy o dejinách, politike, technike, 
na hodinách pani Sumarovej som zacítil silu 
Shakespeara, Huga či Hviezdoslava. Na tých
to hodinách sa nevyučovalo podľa osnov, celé 
hodiny sme si nahlas čítali, recitovali, pred
nášali. Pani Sumarová bola aj aktívna ochot
níčka a viacerí moji spolužiaci a spolužiačky 
hrávali divadlá, chodili sme na recitačné 
súťaže. Boli to ešte blažené roky, keď sme ešte 
nepoznali televíziu, ani magnetofón. Živé 
slovo, živý tón mali ešte svoju váhu, svoju ne
smiernu individuálnu hodnotu.
 K levickým gymnaziálnym rokom 
sa vzťahuje aj moja láska k angličtine, tiež 
vďaka temer materskej láskavosti pani pro
fesorky Hoffmanovej. Po večeroch a po no
ciach, napriek strašnej skúsenosti s útekom 
na „Západ“, som počúval BBC v angličtine 
(naše vysielanie už rušili) a usiloval som sa 
sám zdokonaľovať aspoň pasívne pokusmi 
o čítanie kníh, ktoré mi dávala matka z Pra
hy, sama fanúšik  na cudzie jazyky, okrem 
nemčiny a maďarčiny sa naučila dobre aj po 
anglicky a po španielsky.
 Moje roky v Leviciach odrážali krásu 
aj hrôzu epochy. Prvé brigády na prvých oko
litých družstvách, prvé máje na hrboľatom 
námestí, vzrušenie nad tým, či sa mi podarilo 
stráviť pár minút s vysnenou láskou, vášnivé 
debaty o politike, náboženstve, filozofii s 
bratmi Tóthovcami. My sme boli ešte šťastná 
generácia, v knižniciach otcov a strýkov ešte 
boli poschovávané v zadných radoch knihy 
zakázané, nemarxistické, dejiny filozofie, 
náboženstva, sexu, Nietzsche i Schopenhau
er. Bilingvistické prostredie Levíc ma naučilo 
celkom dobre zvládať  i písanú maďarčinu, 
našli sme tam knižky i také, aké neboli v 
sloven ských prekladoch.
 Zažili sme aj posledných katechétov. 
I tú československú noc hrôzy, keď ŠtB v jed
nom záťahu pozatýkala všetkých rehoľníkov. 
Ráno sa správa rozšírila ako blesk, kláštorný 
kostol mal zatvorené vráta, potom o niekoľko 
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dní nás nahnali na brigádu. Nakladali sme 
knihy z kláštornej knižnice na nákladné auto, 
odvážali ich kdesi do Nitry na bezpečnosť. 
Knihy sa povaľovali po celej ulici ku gymná
ziu. Úchytkom som si uchytil do aktovky aké
si dejiny Nemecka ( v nemčine) o pozadí vzni
ku druhej svetovej vojny v angličtine, mám 
ich dodnes. Nášho bývalého katechéta Ku
rucára som po rokoch stretol v antikvariáte v 
Bratislave, nesmel byť v pastorácii.
 S naším ďalším katechétom, vtedaj
ším kaplánom Vincentom Malým sa stretá
vam dodnes. Vtedy dávno som netušil, že 
bude raz tajomníkom Slovenskej liturgickej 
komisie a bude chodievať na korektory sv. 
Písma do Vatikánu a stretávať sa s pápežom 
Jánom Pavlom II.
 Spomínam si na epizódu. V kresliarni 
sme pripravovali akýsi mikulášsky večierok. 
Miškovi Tóthovi neprišlo na um nič múdrej
šieho, ako poza obrazy klasikov po stenách 
pozastrkávať ako výzdobu čerstvé smrekové 
vetvičky. Po zábave vypukol škandál, Miša 
citovali do zborovne, bol tam asi eštebák. 
Obvinili nás aj školu zo šírenia klérofašis
tickej ideológie. Profesori i náš Miško hľade
li na Súdruha značne nechápavo, až kým im 
vyšetrovateľ názorne ukázal jednu inkrimi
novanú vetvičku: „ Vy to nevidíte súdruhovia? 
Chcete poprieť, že ste celú sálu vyzdobili gar
distickými dvojkrížmi?!“ Tie nešťastné vet
vičky mali totiž  po dve „ poschodia“.  Neviem 
ako sa podarilo vedeniu gymnázia tohto cho
robného Súdruha upokojiť a Mišo zo školy 
pred maturitou nevyletel.
 Stužková bola ako každá stužková, 
i plesy bývali ešte v ligotavej sále hotela u 
Denka. Býval som v podnájme v jednej man
zardke, čítal som si Očarenú dušu Romaina 
Rollanda a s tetou Hedvigou, nevlastnou ma
mou, sme chodili potajme do Nitry do sédrie, 
pre zmenu tam v base sedel môj otec. Kedysi 
notár, buržoázny živel. Až po otcovej smrti 
som v spisoch po ňom našiel, že obvinenia 
boli falošné, po niekoľkých mesiacoch ho pre
pustili a išiel do výroby. A zatiaľ som sa učil 
na maturitu v parku pri mlyne, ten park už 
tuším ani neexistuje.
 Pustili ma k maturite, zmaturoval 
som, bolo nám do smiechu i do plaču, tá budo
va nás už nikdy neuvidí. Ani my neuvidíme 
tú triedy na prízemí vpravo, nezacítime pach 
olejom napustenej podlahy. Bol rok 1951, zúri
la Kórejská vojna a hovorilo sa, že z toho môže 

byť tretia svetová. Ale na levickom gymnáziu 
bola najveselšia partia študentov, o akej som 
nikde inde nepočul. Skupina nesmrteľných 
vtipákov našej triedy ( Jaro Ševčík, Antalíkov
ci, „ Mumák“ Jano Valent, Škuľavík) a najmä 
ich nekorunovaný kráľ Alino Záborský svo
jimi listami priateľom sú ukážkou nevšed
ného humoru i satiry študáckeho života v 
epoche „ veľkého generalissima“. Sú hodné 
nerevidovaného vydania tlačou a prekvapili 
by aj profesionálnych satirikov.
 Mágia Levíc si ma pritiahla o tridsať 
rokov neskôr pri študijnom pobyte k románu 
Atómové leto. Každý Levičan iste spozná, že 
stavba atómky v Žitňanoch sa týka Mochoviec 
a okresné mesto Pohronce sú ... ? Môj hold 
Leviciam, ich protiklady a atmosféru som 
sa pokúsil napísať v kapitole Pohronce pred 
spánkom, v tom imaginárnom videní lieta
júceho hrdinu nad spiacim mestom. Prav
daže, je tu i rozčarovanie nad tvárou mesta 
teraz. Ale to už nepatrí k atmosfére levického 
gymnázia rokov 1949 1951.
 Rozmýšľal som, ako zakončiť svoje 
spomienky na levické gymnázium. Našťastie, 
život nám vždy pripraví nejaké prekvapenia. 
Pred niekoľkými dňami som dostal list zo 
Švajčiarska napísaný ženskou rukou. Začína 
vetou: „ Milý Tonko, pred nedávnom som bola 
prvýkrát po 22  rokoch nakrátko  v Bratislave 
a v Leviciach...“
 Ostatné si nechám pre seba. Alebo 
si to domyslite. Vlastne sa nič výnimočného 
nestalo. Iba na štyridsaťročnom maturit
nom stretnutí v levickom gymnáziu sa objaví 
ďalšia maturantka. Dvaja ľudia budú o niečo 
vzrušenejší ako ostatní.
 Aspoň tak dúfam.

Anton Hykish

AKO SI SPOMÍNAM NA LEVICKÉ GYMNÁ-
ZIUM?
 Bola to škola, za ktorú sa nikto z nás 
v živote nemusel hanbiť. Pripravila nás tak 
po stránka odbornej ako i po stránke ľudskej. 
Vynikajúci  profesorský zbor, ktorý sa zau
jímal o svojich zverencov i po vyučovaní, jed
noducho s nami žil.
 Keď som ja študovala na levic kom 
gymnáziu, boli v móde samovzdelávacie 
krúžky, ktoré nás naozaj aj vzdelávali. Vždy 
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boli pri tom aj naši „cvičitelia“, tréneri 
profáci, ako sme ich my nazývali. Robili sme 
výborné programy, predčítali svoje prvotiny, 
prednášali svoje verše a veľa sme debatovali. 
A hýbali sme sa, naozaj sme boli stále v po
hybe.  Ako dobrí športovci.  Stále sme boli na 
„vojnovej nohe  s učitelákmi“ a hlavne sme 
využili každú príležitosť nabiť zlatomora
vecké  gymnázium. To bol totiž náš jediný súci 
súper. A hrali sme DIVADLO! Gymnazisti boli 
žiadaným artiklom aj v slávnom levickom 
ochotníckom súbore. A tancovali sme. Dokon
ca aj také „drevá“ ako Ševčík a Antalíkovci.
 Dostali sme dobré základy angličtiny, 
nemčiny, ruštiny, francúzštiny a latiny. A čo 
sa týka matematiky – každý môže hovoriť 
o šťastí, kto sa dostal do „pazúrov“ profeso
ra Vrábla.  Bol nesmierne prísny a v pravom 
slova zmysle dobrý. Našu triedu doviedol až k 
maturite. Bolo nás 40 a často sme s ním chodi
li na výlety. A aby sme sa nestratili, nosili sme 
červené baretky. Ale tú baretku nosil s nami 
poctivo aj on.
 Alibaba a jeho 40 dudlákov – tak nás 
prezývali podľa našej hymny Dudlaj, dudlaj, 
dá, ktorú sme vyspevovali z plného hrdla na za
čiatku a na konci každej spoločnej vychádzky.

Magda Paveleková v roku 1990

TAK BEŽAL ČAS
 Prechod  zo základnej školy do Levíc 
na vtedajšiu jedenásťročnú strednú školu bol 
náročný. Spolu so spolužiakom z Pukanca  
Dušanom Štampoským   sme sa dostali do B 
triedy, ktorej triednym profesorom bol pán 
profesor Vrábel, osobnosť a zároveň postrach 
školy. Začala drezúra. Ako triedny nás mal na 
matematike a deskriptívnej geometrii, takže 
každý deň. U neho bol dôležitý štart, pretože 
potreboval poznať každého žiaka. Profesor 
Vrábel neskúšal, ale vysvetľoval látku a pri 
tom vyvolával postupne od najhorších po 
najlepších žiakov, a tak udržiaval pozornosť 
celej triedy. U neho, keď si dostal známku prvý 
polrok, len veľmi ťažko si si ju zlepšoval. Mal 
každého prečítaného. Hovorieval, že na dvoj
ku vie najlepší študent v triede a na jednotku 
možno Miki Čabrák a on. Takže celé tri roky 
som mal dvojku, ale na maturite som dostal 
výbornú, pretože za jednu odpoveď to ešte 
pripustil. Jeho tieň ma sprevádzal aj v prvých 

rokoch na stavebnej fakulte. Aj tam poznali 
jeho študentov.  Na pomaturitnej stretávka 
sme boli položiť kvety na jeho hrobe v Čan
kove. Význam jeho osobnosti pre celé levické 
školstvo som si uvedomil až neskôr, keď som 
sa dozvedel históriu jeho života.  
 Naša trieda v Leviciach bola elitná. 
Levickí prominenti si dali deti do triedy pro
fesora Vrábla. Aj nás neznámych Pukanča
nov asi k nemu posunula pani Šmelíková, 
manželka riaditeľa na pedagogickej škole, 
priateľka mojej mamy z detstva. Mali sme 
v triede syna okresného inšpektora Miša 
Šima, syna riaditeľa školy Milana Krošláka, 
dcéry levických učiteľovi známych rodín.
Malomestská atmosféra vtedy ešte dvojja
zyčného mesta sa udržala aj koncom päťde
siatych rokov.Korzo, kaviarne i secesný ho
tel Denk boli centrom meštianskeho života, 
ktorý stále v diaľke obdivoval Budapešť.  Vte
dy už hlavne cez maďarskú televíziu. Nobles
né secesné domy na námestí dlho poskytovali 
romantické spomienky na časy, keď sem mal 
prísť Horty na bielom koni. Neskôr som zistil, 
vďaka pánovi Pálkovi, že autorom niektorých 
z týchto eklektických domov na námestí 
bol môj krajan architekt Cibulka, vyštudo
vaný v Budapešti.Socialistické Sloven sko 
nebolo ideálom tohto malomesta. Aj keď si 
spomínam,ako nám v roku 1960 pustili do 
školského rozhlasu priamy prenos z národ
ného zhromaždenia, kde prezident a prvý ta
jomník A. Novotný prehlásil: „Soudruzi, jsem 
vám zmocněn zdělit, že socializmus u nás 
definitivně zvítězil.“  Atmosféru medzivoj
nových a socialistických Levíc a ich interna
cionalizmus krásne opísal Pavel Rankov v 
knihe Stalo sa prvého septembra. Aj v našich 
triedach podobne ako v Rankovovej knihe 
boli pomiešaní študenti maďarskí i slovenskí. 
Niektorí mali českých rodičov a našli sa aj po
tomkovia židovských rodín.
 Počas štúdií v Bratislave boli Levice 
pre mňa iba tranzitným mestom. Ďalší môj 
návrat do Levíc sa konal v roku 1985, kedy sa 
u nás pripravoval projekt Prioru do Levíc. 
Nakreslil som axonometriu centra mesta. V 
štúdii Prioru som spolupracoval s riaditeľom 
Matušíkom a kolegom Mihálikom. Pri ďalšom 
projektovaní sme sa však s Matušíkom  nedo
hodli, tak sme  z projektu odstúpili. My sme 
nechceli búrať kvalitné domy na hlavnej ulici 
ako obchodný dom Kürti a sporiteľňu.
 Cez pána Zubaľa sme dostali zákazku 
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rekonštruovať židovskú synagógu na galériu 
umenia. Tento zámer sa vďaka fondom EÚ 
podarilo čiastočne realizovať. Synagóga  je za
chránená a zrekonštuovaná.
Bahna: Tak bežal čas 1944 – 2014. Bratislava: Vy-
davateľstvo Spolku architektov Slovenska, SAS 
2014, Str. 19, ISBN 978- 80-88757-88-7. 
Spracovala: Ľubica Opaterná (skrátené)

LIST PANI PROFESORKE 
ZORE HOFFMANNOVEJ                                      
Zajačia Dolina 26. 7. 2015
 
Milá a vážená pani profesorka!
 Po rokoch Vám píšem list, už si ho ne
prečítate, ale prečítajú si ho možno viacerí tí, 
čo Vás mali v škole v roku 1956 tiež radi ako ja. 
Na začiatku školského roku 1956/57 sa  nás v 
triede IX.B spýtali, na aký jazyk chceme cho
diť, a ja som si vybrala nemčinu.
 Keď ste vstúpili do triedy v tmavo
modrých hodvábnych šatách s bielym go
lierom, v čiernych topánkach a s veľkou 
kabelkou, so zvláštnym účesom tmavých 
vlnistých vlasov, vidiac všetko tmavými in
teligentnými očami, vážna, prísna, so zried
kavým úsmevom, od prvej vyučovacej hodiny 
som vedela, že sa mi na nemčine bude páčiť. 
 Na každú hodinu som sa starostlivo 
pripravovala. Vaše slová, Vaša výslovnosť a 
základy nemčiny, ktoré som od Vás dostala, 
boli také pevné,že doteraz ich mám v pamäti.  
Veľmi skoro ste si všimli, že učenie nemčiny 
beriem vážne a na moju veľkú radosť ste ma 
aj pochválili. Pochvala od Vás bola vzácna, 
neplytvali ste ňou. Myslím, že to nie je nejaká 
samochvála, ale bola som Vašou obľúbenou 
žiačkou a Vy mojou obľúbenou profesorkou. 
Ak niekto nevedel, tak ste povedali: „Labayo
vá, prelož teraz ty...“ V súkromí ste mi pove
dali: „Miluška, roznes časopisy.“ Veľká pocta 
pre mňa bola, keď ste ma poverili roznášaním 
časopisu Freundschaft aj do ostatných tried, 
bola som veľmi hrdá. Neskôr sme v triede 
čítali Goetheho Wanderersnachtlied a táto 
presná báseň sa, myslím, tiež pričinila o to, 
že som sa stala poetkou a prekladateľkou aj z 
nemčiny. Popri slovenčine a Kraskovi to bola 
určite táto  krátka báseň, ktorá rezonovala 
niekde hlboko vo mne.
 Veľmi ďakujem za Vaše hodiny, za 

múdrosť a korektnosť voči nám všetkým.
 Teraz po rokoch na stretnutiach Levi
čanov stretávam Vášho syna Edgara, pripo mí
na mi Vás a tiež viem od priateľky o dcére Edite.
 Vlastne ste stáli na začiatku zrodu 
toho, čo sa v štrnásťročnom dievčati neskôr 
stalo písaním poézie a prekladaním aj z jazy
ka, ktorý som prvýkrát počula od Vás, milá a 
vážená pani profesorka.

S láskou a úctou Vaša žiačka Emília Labayová, 
ktorá píše a prekladá ako Mila Haugová

 V roku 1957 som nastúpila na JJŠ 
Jedenásťročnú strednú školu – do IX.B 
triedy. Bola som pomerne dobrá žiačka, vždy 
vyznamenaná, hoci známku dvojku, potreb
nú na vyznamenanie, som z fyziky, ktorú učil 
profesor Vrábel, dostala s prižmúrením oka. 
Gymnázium v Leviciach sa teraz volá Gymná
zium Andreja Vrábla. Minule, keď som tam 
bola so študentmi na besede, som si pozera
la jeho fotografie vo vestibule a pripomenu
la si ho: skvelého profesora, šarmantného 
muža(...často v triede kričal veľmi vtipné vety: 
kosoštvorce po múroch, to viete nakresliť, ale 
narysovať lichobežník, to teda nie! A zlomil 
na kolene veľký drevený trojuholník), starého 
mládenca(za našich čias),organistu v kostole 
(v tých rokoch), profesora –zásadového člove
ka, ktorý pripravil nadaných spolužiakov na 
štúdium tých najťažších odborov matema
tiky a fyziky, väčšina potom študovala na 
Karlovej univerzite v Prahe. Našťastie nebol 
naším triednym učiteľom (bol ním profesor 
matema tiky Augustín Šebök, ktorý mal po
chopenie aj pre „nematematikov“), ale bol to 
on, ktorý nás v kine, bolo vo dvore budovy, 
ktorá stála na ceste smerom k peknej levickej 
nemocnici, raz objavil na „neprístupnom 
filme Červený a čierny, na druhý deň s ko
mentárom: „Labayová už sa vidí, ako zbožňu
je Juliena Sorela  ale priemet roviny, to ona 
ne vidí.“ Bola to pravda, francúzsky filmový 
herec Gerard Filip bol naším prvým triednym 
ideálom... Druhým bol Jožo H., ktorý, šuškali 
sme si, chodil s vydatou ženou ako náš filmový 
hrdina. Oveľa neskôr potom učil pán profesor 
Vrábel na matematiku veľmi nadaného syna 
našich susedov Aničky a Ondreja Leštákovcov 
Ľuboša (ako malého chlapčeka som ho nosila 
na rukách), ktorý potom vyštudoval v Prahe 
na Karlovej univerzite fyziku a tragicky zahy
nul v ďalekých zasnežených horách...



TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

Úryvok vybraný so súhlasom autorky.
Haugová, Mila: Zrkadlo dovnútra.  Edícia 
Pamäti Koloman©KertészBagala 2009, str.59, 
ISBN978-80-8108-013.5.

HODINY „DESKY“
 Levické gymnázium som absolvoval   
v rokoch 19611964. Vtedy ešte pod názvom 
Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ 
Levice). Prvý ročník sme navštevovali v centre 
mesta a ďalšie v novej budove pri železničnej 
stanici, na ktorej  sme odpracovali aj veľa 
brigád, aby bola včas ukončená. V budove 
terajšieho gymnázia bola vtedy základná ško
la, kde som chodil do šiestej triedy. Ostatné 
ročníky základnej školy (ZDŠ) som dokončil 
v neďalekom Čajkove. Po ukončení stre
doškolských štúdií som vyštudoval Fakultu 
architektúry  na SVŠT v Bratislave( 19641970). 
Ako som uviedol, stredoškolské štúdiá som 
absolvoval na levickom gymnáziu. Pán pro
fesor Vrábel bol triednym profesorom našej 
triedy. Jeho osobnosť je pre nás   jeho žiakov 
nezabudnuteľná. Mal prirodzenú autoritu, 
úžasné vedomosti a jeho vysoká štíhla  postava 
v modrom plášti v každom vzbudzovala reš
pekt. Našu triedu vyučoval v predmetoch 
matematika a deskriptívna geometria. Neza
budnuteľné boli jeho hodiny "desky", kedy 
bravúrne farebne kreslil zložité prieniky 
geometrických telies na tabuli. Všetky body 
priesečníkov označoval krúžkami, ktorých 
vnútro pedantne vymazal naslineným prs
tom. Na hodinu prišiel ovešaný drevenými 
pravítkami, kružidlami, trojuholníkmi a iný
mi pomôckami. 
 Odchádzal v plášti, zaprášenom  od 
farebných kried, ktorými rysoval svoje geo
metrické výtvory na tabuľu.  Ako na každej 
škole strašiakom bola matematika. Aj pri nej 
mal svoje metódy, ako do nás naliať jej stre
doškolský rozsah. My, ktorí sme pokračovali 
vo vysokoškolských štúdiách technického 
zamerania, sme v prvých ročníkoch z týchto 
vedomostí suverénne žili. Tu sme ocenili jeho 
prísnosť a dôslednosť.
 Osobnosť prof. Vrábla  sme počas 
štúdií  vnímali s rešpektom i značným odstu
pom. Jeho skutočnú ľudskú tvár, veľmi prí
jemnú a otvorenú, sme spoznali hlavne na jubi
lejných pomaturitných stretnutiach. Stretávali 

sme sa hneď po skončení školy. Vždy sa na nich 
zúčastnil aj so svojou vtedy mladou manželkou 
prof. Mučkovou. Vždy bol veľmi žoviálny, ve
selý a keď začal rozprávať, tak jeho spomienky 
sme dlho do noci počúvali. Na záver ho naše 
spolužiačky vykrútili v tanci...
 Smutné bolo naše pomaturitné 
stretnutie, ktorého sa už nemohol zúčastniť, 
lebo medzičasom odišiel do večnosti. Nasad
li sme do áut a išli sme mu položiť kytičku 
vďaky na jeho hrob do neďalekého Čanko
va. Za prítomnosti jeho manželky sme na 
našich stretnutiach na neho vždy príjemne 
spomínali a dodnes spomíname na nášho ne
zabudnuteľného pána profesora.

Ing.arch. Jozef Frtús, Banská Bystrica

DE AZ IFJÚSÁGOM TELJESEGÉSZÉBEN 
LÉVÁÉ
 Mostanábam, hogy öregszem, elég 
gyakran jut eszembe Léva,holott már több 
mint negyven éve nem élek a városunkban. 
De az ifjúságom teljesegészében Léváé. Itt 
születtem, az őseim is idevalóak, még a nag
yapám szőleje isi tt volt Kereszt – hegyen.
Szóval Léva kitörölhetetlen emléket hagyott 
bennemaz ifjúságét, az első szerelemét, az 
első jó barátokét,mindent, amire egy fiatal
nak szüksége volt.Magyar iskolába jártam, és 
hogy ilyen karriert futottam be, a magyar is
kolának is köszönhetem.
 A gimnáziumba szerencsés évben 
vettek föl, 1963ban, amikor nagymértékben 
enyhült a politikai szigor, és új , friss szem
lélet uralkodott el, köszöhetően Mokos és 
Mucska tanárnőnek és Precechtel tanár úr
nak. És nemszabad megfeledkezni Kroslák 
igazgató úrrúl sem, aki egyidőben aszembeli 
szomszédunk volt a Ján Kollár utcában.Csupa 
fiatal tanárnő és fiatal tanár...
 Az egész három évfolyamban me
glehetősen liberális szellem uralkodott.Én 
Vrábel tanárurat különösen tiszteltem. Ő 
matematikát adot telő, és elég szigorú volt. 
Apám jól ismerte, egyszer megjegyeszte, hogy 
egyetemi kadedrát érdemelne, mert az ország 
egyik legjobb matematikusa.
 Szóval büszke voltam rá, hogy a tanít
ványa lehetek. Tulajdonképpen ő szerettette 
meg velem a matematikát. Az első évfolyam
ban még hármasra álltam, az érettségiben 
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viszont már egyest kaptam. A gimnáziumunk 
olyan híres volt, hogy a 23 magyar érettségiző 
közül ( az én  évfolyamomra gondolok) 22 –őt 
vettek fel az egyetemre és a főiskolalára.
 Most Pozsonyban lakom, már töb 
mint negyven éve. No, ismernek, mint  a rossz 
pénzt. Akarom mondani, mint a jó pénzt?  De 
Léva a szív ügyem így, igazából. Az embert 
sokkal keményebben köti a szülőföld, mint 
gondoltam. Lehet, hogy más nincs így vele? 
Ráadásul látom, hogy – a 80 és 90  es évekhez 
viszonyítva – ismét szép lett. Ez öröm nem 
csak a lévaiak számára, hanem számomra is. 
No, ha egyszer itthagyom  ezt azárnyékvilágot. 
De még nem olyan sürgős... Minden lévai is
merőst szeretettel üdvözlöm a gimnázium 
megalakulásának kétszázadik évfordulóján.

 Grendel Lajos

MOJA MLADOSŤ PATRÍ LEVICIAM
 Teraz, keď starnem, dosť často mi 
prídu na um Levice napriek tomu, že už viac 
ako štyridsať rokov nežijem v našom meste. 
Moja mladosť, celá, patrí Leviciam. Tu som sa 
narodil, aj moji predkovia patria sem, ešte aj 
vinica môjho starého otca bola na Krížnom 
vrchu. Slovom, Levice zanechali vo mne ne
zabudnuteľné spomienky, dali mi všetko 
 mladosť, prvú lásku, prvých dobrých pria
teľov, všetko, čo mladý človek potrebuje.
 Chodil som do maďarskej školy a že 
mám takú úspešnú kariéru, za to ďakujem 
maďarskej škole.
 Na gymnázium ma prijali v roku 1963, 
v tom šťastnom roku, keď poľavil politický 
teror a na gymnáziu vládli nové čerstvé názo
ry a pohľady vďaka p. profesorke Mokošovej, 
Mučkovej a p. profesorovi Precechtelovi. A 
nemožno zabudnúť na p. riaditeľa Krošlá
ka, ktorý istý čas býval oproti nám na ulici J. 
Kollára. Samé mladé profesorky a profesori...
Po celé tri roky vládol na škole pomerne 
liberálny duch.
 Osobne som si veľmi vážil p. profeso
ra Vrábla. Učil matematiku a bol dosť prísny. 
Môj otec  ho dobre poznal a raz o ňom povedal, 
že by mal prednášať na vysokej škole, lebo je 
jedným z najlepších matematikov v krajine. 
Jedným slovom, bol som hrdý, že môžem byť 
jeho študentom. Vlastne, on ma naučil ľúbiť 
matematiku. V prvom polroku som mal ešte 
trojku, ale na maturitnej skúške som dostal 
jednotku. Naše gymnázium bolo také známe, 
že z 23 maturantov / v mojom ročníku/ bolo 22 

prijatých na univerzitu a vysoké školy.
 Teraz už viac ako štyridsať rokov ži
jem v Bratislave. No poznajú ma ako zlý pe
niaz, alebo dobrý peniaz? Levice sú mojou srd
covou záležitosťou tak naozaj. Človek je oveľa 
viac pripútaný k rodnej zemi, ako som si mys
lel. Možno iný nie?  Na dôvažok vidím, že v po
rovnaní s 80tymi a  90tymi  rokmi sú Levice 
znovu krajšie. To je radosť nielen pre Leviča
nov, ale aj pre mňa. A keď raz zanechám tento 
svet tieňov... Ale ešte to nie je veľmi súrne...
 Všetkých levických známych srdečne 
pozdravujem z príležitosti 200tého výročia 
gymnázia.

Lajoš Grendel
 (Preložila Klára Šedibová)

MOJE VYZNANIE GAV LEVICE
 Čo napísať o škole, v ktorej som preži
la viac ako polovicu svojho života? Tridsaťštyri 
rokov profesijného a tri roky študentského. 
Len to, že sa mi dostala do srdca i pod kožu. 
Pokiaľ budem na tomto svete, bude tu aj ona 
so mnou.
 Som rada, že v roku 1965 mi v devia
tej triede riaditeľka ZŠ Žemberovce pani Pil
niková „nariadila“ ísť na gymnázium (vtedy 
išlo o Strednú všeobecnovzdelávaciu školu 
čiže SVŠ). Doma som plakala, premietala som 
si všelijaké scenáre, súvislosti s prísnymi pro
fesormi a vysokými nárokmi na žiakov. Sklo
ňovali sa najmä mená Vrábel a Žitňanský.
 Nároky boli veľké, aj profesori 
prísni, ale múdri, veľkorysí a aj spravodliví. 
Jednotky nerozdávali, ale vedomosti sme 
dostávali plným priehrštím. Mojou triednou 
bola mladučká Gitka Vráblová, vtedy ešte 
Mučková. Napriek svojmu veku mala veľkú 
autoritu. Stala sa pre mňa vzorom vzdelanej 
profesorky a zásadového i poctivého člove
ka. Jej hodiny ruštiny boli premyslené, zau
jímavé. Naučila ma milovať ruskú klasiku. 
To, ako triednu profesorku máme radi, sme 
zistili, keď v našom druhom ročníku utrpe
la veľmi ťažký úraz a profesor Žitňanský na 
hodine latinčiny nás vyzval k modlitbe za 
jej uzdravenie a život, čo bolo v čase násilnej 
ateizácie mimoriadne odvážne. Neskôr ako 
kolegyne sme si boli veľmi blízke, vždy mi 
ako začínajúcej učiteľke ochotne poradila. 
Stála pri mne pri mojich najťažších životných 
situáciách. Som rada, že ju mám.
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 Mali sme radi slovenčinára profesora 
Lukáča, zvaného Pucinko, s perfektne naškro
benou vreckovkou vo vrecku saka. Ďalej pro
fesorku Žitňanskú, zvanú Perla, nedocenenú 
historičku, ktorá učila moderne, so zaujatím, 
dokonca za svoje nekompromisné postoje po 
invázii musela opustiť školu. Potom tu boli 
elegantný profesor biológie Drahoš či zastu
pujúci triedny profesor Precechtel. Neuveri
teľná bola zemepisárka profesorka Šurdová. 
Jej trefné poznámky na našu adresu boli nie
len vtipné, ale aj výchovné. Nikto sa nemohol 
uraziť. Neskôr sme vedľa seba sedeli v zbo
rovni niekoľko rokov.
 S veľkým rešpektom sme očakávali 
hodiny chémie s profesorom Filipom, mate
matiky s profesorom Meňhartom, fyziky s 
profesorom Pinterom, ale aj nemčiny s profe
sorkou Richtárikovou. Najväčší rešpekt šíril 
profesor Žitňanský na hodinách latinčiny. 
Naopak vždy pohodová bola profesorka Hoff
mannová na angličtine.
 Ale zrejme všetko bolo tak, ako malo 
byť. Bez najmenších problémov som sa dosta
la na FiFUK, v tom čase mimoriadne prestížnu 
fakultu s množstvom vedeckých kapacít na 
odbor latinčinaslovenčina. Mala som malú 
dušičku, keď som zistila, že spomedzi desia
tich prijatých z celého Slovenska som prišla 
jediná iba s prospechom veľmi dobrým. Po 
prvej skúške z latinskej gramatiky som pre
šla jediná s prospechom výborným. Skrátka 
nie je škola ako škola. Na SVŠke som dostala 
viac ako solídne základy, profesori nás viedli 
k rozmýšľaniu ako aj k systému v štúdiu. Za 
to som im bola počas celého vysokoškolského 
štúdia vďačná. Posunuli ma niekam, v čo som 
ani vo sne nedúfala.
 V 5. ročníku som dostala ponuku 
od p. riaditeľa Krošláka nastúpiť na miesto 
latinárky. Písal sa rok 1973 a bola som nas
merovaná mojím vedúcim katedry klasickej 
filológie venovať sa starej slovenskej litera
túre napísanej po latinsky. Rozhodla som sa 
pre rodný kraj a nikdy som to neoľutovala. 
Na prvý rok pôsobenia pod Krošlákovým ve
dením spomínam veľmi rada. Starší  kolego
via nás mladých prijali medzi seba okamžite, 
rýchlo sme medzi nich zapadli. Ja som nad 
sebou cítila ochranné krídla profesora Vráb
la, s ktorým sme si delili triedy na latinu a 
deskriptívu. Vtedy som ho skutočne spozna
la a som hrdá, že som bola niekoľko rokov 
jeho kolegyňou. Prevyšoval ostatných nielen 

svojou telesnou výškou, ale hlavne vyšším 
mravným princípom. Som rada, že som 
bola autorkou listu, adresovanému MŠ SR, v 
ktorom vedenie školy prejavilo prianie, aby sa 
škola volala po ňom. Okrem vojnových rokov,  
počas ktorých Levice pripadli Horthymu, bol 
celý život spätý so školou.
 Spomínaný prvý rok na škole bol 
skutočne skvelý, hoci normalizácia  naberala 
na obrátkach. Zbor spolu trávil čas bez ohľadu 
na aprobáciu. Tráviť čas po kabinetoch nebolo 
zvykom. Bolo nás okolo 30, škola mala 16 tried. 
Niekedy sme si aj spolu zaspievali, niektorí 
kolegovia zahrali na husličkách.
 Z dnešného aspektu sa niekomu 
môže zdať, že učiť za tzv. totality bolo ľahšie. 
Žiaci boli disciplinovanejší, rodičia spolupra
covali. No učitelia museli na úkor letnej dovo
lenky chodiť so žiakmi na tzv. letné aktivity, 
často aj mimo okresu. 10 rokov sa chodilo na 
Moravu do Lednice do konzervárenského 
podniku, niekoľko rokov do Nového Mesta 
nad Váhom. Bola to veľká zodpovednosť, byť so 
žiakmi 8 a pol hodiny na pracovisku a potom 
sa im postarať o zmysluplné využitie voľného 
času. Časté boli úrazy. Veľmi nepríjemné boli 
pobyty v kukuričných lánoch v Bajke pri 
teplote 40 stupňov Celzia, rozdýchať úpal cez 
víkend a od pondelka opäť v plnej poľnej.
 Nepríjemné bolo tzv. ideovopoli
tické vzdelávanie zvlášť straníkov a zvlášť 
nestraníkov… My bez červenej knižočky sme 
často mali pocit, že sme len učiteľmi druhej 
kategórie. Raz som sa v zborovni pýtala, prečo 
deti vyhodených zo strany musia trpieť nepri
jatím alebo neodporučením na VŠ. Bolo mi 
kolegom straníkom vytknuté, že tomu nero
zumiem a mám si dávať pozor. S odporom 
sme ako triedni vyrábali tzv. komplexné hod
notenia na žiakov. Zvlášť sa orgány zaujímali 
o svetonázor. Vznikol taký vtip, prečo sa volá 
komplexným, lebo je to ako komplexné číslo v 
matematike  má reálnu a imaginárnu časť.
 Našťastie, prišla nežná, dúfali sme v 
čerstvý závan. Na chvíľu som sa stala zástup
kyňou riaditeľa školy, kancelársky stôl mi 
nesvedčal, chýbala mi katedra a hlavne žiaci. 
Koľko sme toho postíhali. Profesorka Opater
ná urobila dve prekrásne akadémie  ku 400.
výročiu Komenského a k 175.výročiu založe
nie školy. Na vysokej úrovni každoročne pri
pravila Vianočný koncert. Ja som zasa zostavi
la Pamätnicu k výročiu školy a venovala som 
sa školskej kronike.
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 Dnes sa mi zdá, že školské roky po 
nežnej išli akosi rýchlejšie. Bolo to hektické 
obdobie, ale krásne a plné nádeje. Škoda, že 
prinieslo aj veľké sklamanie v podobe frus
trácie učiteľov. Keď som išla v roku 2007 do 
dôchodku, bolo nad moje sily si predstaviť, 
že sa viac nepostavím pred katedru. Svoje po
volanie som chápala ako poslanie. Nemysle
la som si, že sa dočkám nejakého zvláštneho 
uznania. Ale dobro sa dobrom odpláca. Keď 
som v roku 2005 veľmi vážne ochorela, prišiel 
ma pozrieť domov jeden z bývalých žiakov, 
ktorému som pri ostatných maturitách dala 
nedostatočnú. Doslova mi okrem iného pove
dal: „Nemal som rád predmet SJL, ale vaše 
hodiny som miloval“. Môže sa učiteľovi dostať 
krajšieho vyznania?
 Neľutujem čas, ani námahu, ktorú 
som venovala svojim žiakom. Mám úprimnú 
radosť, keď sa s nimi stretnem, porozprá
vam o všeličom možnom a s radosťou v srdci 
konštatujem, že sa nám vydarili. Školu absol
vovali aj moje dve deti a teraz je jej súčasťou aj 
moja vnučka, ktorá v tomto čase končí sekun
du.                                              

Mgr. Elena Skladanová (1950-2015)
  

TO NIE JE NÁHODA
 Profesor Žitňanský ako učiteľ dejepi
su výrazne ovplyvňoval názory študentov, vy
chádzajúc z pravdivých prameňov mierne ko
rigoval obsah predpísaných učebníc dejepisu 
tej  doby.
 A tak sme sa my študenti dozvedali 
pravdu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, 
o oslobodzovaní Československa Červenou 
armádou. Hovoril pravdu aj o Slovenskom 
národnom povstaní.  U profesora  Žitňaského 
bola na prvom mieste zásada: „Spoznaj svo
je najbližšie okolie, postupne rozširuj ten
to priestor a až celkom na konci procesu 
spoznávania sa zaujímaj o svet.“ Obsah učeb
níc predmetu dejepis teda redukoval časť de
jín terajšieho Česka a sveta a študentov učil 
predovšetkým dejiny Slovenska.
 Obľúbili sme si jeho dejepisné ex
kurzie, ktoré realizoval na báze dobrovoľnos
ti študentov. Pod jeho vedením sme mali 
teda možnosť objavovať nevídané nálezy 
v okolí Levíc. Neobyčajne na nás zapôsobi
la napríklad návšteva Krivína  v Psiaroch. 

Keď nás pán profesor zaviedol do lesa, zrazu 
sa pred nami objavili zarastené valy, terasy, 
dokonca sme nachádzali čriepky starej kera
miky.
 Študenti gymnázia  mali často dile
mu rozhodnúť, či profesor Žitňaský alebo 
učebnice uvádzajú historickú pravdu. Pýtal 
som sa rodičov. Potvrdili prednášky profesora 
Žitňanského.
 Osud ma zavial na štvrťstoročie do 
Ivanky pri Dunaji. So synmi sme chodievali 
často na výlety na mohylu Milana Rastislava 
Štefánika, bolo to tam spustnuté, všetko zaras
tené agátmi a burinou. Z mohyly vypadávali 
kamenné kocky. Po roku 1989 mohylu opravi
li, obnovili  jej pôvodný vzhľad a práve vtedy 
som si spomenul na profesora Žitňanského.
 K nezabudnuteľným osobnostiam 
levického gymnázia patrí profesor Vrábel. Jeho 
ľudský prístup, vysoká odbornosť na úrovni 
vysokoškolskej matematiky nás mnohých 
študentov nasmerovala k profesiám, kde sa 
vyžadovala vyššia znalosť matematiky. Vďa
ka základom, ktoré mi prof. Vrábel poskytol, 
som mohol dosiahnuť na SVŠT, neskôr na STU 
v Bratislave medzinárodne uznané výsledky.
 Od profesora Vrábla som si do živo
ta odniesol jednu životnú pravdu: na svete je 
to zariadené tak, aby bolo čo najlepšie. To nie 
je náhoda. V tých časoch to bolo neakcepto
vateľné. A on to predsa dokázal.
 Vysvetľoval nám, že voda pri chlad
nutí zvyšuje svoju hmotnosť. Ale od 4°C je to 
naopak. Mimochodom dodal: „Keď je nad 
jazerom vysoká teplota, na dne je najchlad
nejšia. Keď je nad jazerom nízka teplota, voda 
na povrchu jazera zamrzne, na dne je naj
teplejšia. Ryby prežijú. To nie je náhoda. Ro
zumiete?“ Kto chcel, rozumel.

Prof. Ing. Dušan Mudrončík, CSc. , Prašník 
júl 2015

Spracované na základe konzultácie s Prof. Ing. 
Mudrončíkom, CSc., Ľubica Opaterná

ŠKOLA NIE JE LEN STUDNICOU 
VEDOMOSTÍ
 Na Gymnázium v Leviciach som 
prišla v roku 1972 z iného typu školy. Poverili 
ma vyučovaním matematiky, fyziky a poly
technickej výchovy. V tomto čase prebiehala 
rozsiahla modernizácia vyučovania týchto 
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predmetov, hlavne matematiky. Zavádzala 
sa výroková logika a množinové operácie. 
Povesť školy v rámci Slovenska bola vynika
júca, pokladala som si za povinnosť vyučovať 
na žiaducej úrovni. Kolegovia, vyučujúci mo
jich predmetov, ma medzi seba prijali veľmi 
priateľsky, vtedy  bolo zvykom vzájomne si 
pomáhať, nenechávať si nové poznatky pre 
seba, išlo o dosiahnutie spoločných cieľov a 
nie o osobnú konkurenciu.
 Každý september sa niesol v duchu 
vypracovávania učebných plánov. Okrem 
stĺpca, kde sa písala téma, bol stĺpec „ ideovo – 
politické ciele“. To býval kameň úrazu, pretože 
tam sa mali objavovať myšlienky budovania 
socializmu. Mohlo sa tam však objaviť aj plne
nie všeľudských morálnych cieľov, kultúra 
naša i zahraničná, rodina, história predmetu, 
slávne postavy, priemysel, poľnohospodár
stvo a veda v ČSSR. Takto sme mohli cielene 
alebo nenápadne upozorniť študentov na ich 
miesto v budúcnosti. Mám kon krétne skúse
nosti, že nenápadná poznámka vo vhodnom 
kontexte ovplyvnila žiaka pri jeho dôležitých 
rozhodovaniach.
 Po čase som prijala funkciu výchov
nej poradkyne a poradkyne pre voľbu povola
nia. Boli to len dve hodiny týždenne, robila som 
to veľmi rada. V tom čase si mohol maturant 
podať na vysokú školu len jednu prihlášku a 
preto bolo veľmi dôležité vybrať si vhodný smer 
štúdia. Stredné školy súťažili o percento prija
tia na VŠ a my sme sa vždy umiestňovali na po
predných priečkach. Vždy sme mali veľkú ra
dosť z návštev našich absolventov, mnohí nám 
ešte dodatočne ďakovali za našu prácu.
 Na tomto mieste sa chcem vyznať z 
lásky k učiteľskému povolaniu. Je náročné 
odučiť niekedy aj sedem hodín denne, upútať 
žiakov, byť spravodlivý pri hodnotení, ale tých 
45 minút uplynulo vždy ako sen, zabudla som 
na starosti z okolitého sveta a zaujímali ma 
len oči žiakov a náš vzájomný dialóg. Takto 
sa za štyri roky 14 ročné deti zmenili na 18 
ročných maturantov.
 Ešte predtým, začiatkom decembra, 
bývali stužkové slávnosti a tam sme sa stávali 
svedkami zázraku. Nádherné dievčatá a ele
gantní chlapci ako motýle vyletené z kukly 
prijali stužku nádeje, vypočuli si vždy krásny, 
veľmi emotívny a úprimný prejav triedneho 
profesora, vážny prejav riaditeľa, srdečne 
poďakovali, predviedli svoj program a prvý 
tanec venovali svojim dojatým a hrdým 

rodičom. Maturitný stôl, prikrytý zeleným 
súknom, býval síce postrachom študentov, 
no po absolvovaní odpovedí pred maturit
nou komisiou sa stal jednou z najkrajších ce
loživotných spomienok. 
 Pomaturitné stretnutia a kytička pre 
tried neho učiteľa bývajú potvrdením vzájom
nosti medzi spolužiakmi, medzi učiteľom a žiak
mi ako aj vyjadrením spolupatričnosti ku škole, 
ktorá sa k nim správa ako dobrá matka. Ľudia 
odchádzajú, Pamätnica chvalabohu ostá va.
 Ťažko nazvať výsledok učiteľovho 
snaženia produktom. Je to mladý človek, zlo
žitá osobnosť, mnohokrát priateľ na celý ži
vot. Preto sa oplatí študovať učiteľstvo, vytrvať 
pri ňom, emócie sú viac ako peniaze. Ďaku
jem svojim bývalým žiakom za to, že boli, sú a 
budú.

RNDr. Veronika Zachová, Levice 10.augusta 
2015

KEĎ SÚ VNUCI ZVEDAVÍ
 Do Levíc som prišiel z Banskej 
Bystrice, teda zo slovenského severu, ak sa to 
dá tak povedať. Ale asi sa dá, čo by sa neda
lo? Veď bystrické zimy boli po 2. svetovej 
vojne oveľa studenšie a levické letá o pár 
pekných grádov horúcejšie, ako sú v tých
to časoch, svedčia o tom štatistiky o počasí i 
naša zamúčená, ale predsa len pravdovravná 
pamäť. Už je to tak a už to tak aj zostane.
 Mne osobne sa Levice vryli do pamäti 
najmä a predovšetkým ako zasľúbená kraji
na hlbokého leta a slnečných radovánok, ako 
rozsvietené mesto detstva, kde voňali  mar
hule, broskyne, turecký med a tabak, „kde 
pukali sladké srdcia gréckych dýň“, kde bola 
krásna plaváreň, otvorená hádam aj v noci, 
kde sa hral dobrý futbal, ktorému vládol ob
divovaný pán Nemčok (hral rovnako dobre v 
bráne, obrane, v zálohe aj v útoku, a dokonca 
aj dobre pískal), kde bol výborný stolný tenis 
(Scheidler,Kraclík, Precechtel) a ďalší muži z 
„Kasína“, basketbal a atletika, ale aj výborné 
ochotnícke združenie divadelníkov, v ktorom 
začínala aj pani Magda Paveleková, vtedy, ak 
ma pamäť neklame, Lörincová.
 Senzácií, atrakcií, životodarných 
prameňov pre osvieženie mladého tela i duše, 
ako vravel pán profesor Klučka, bolo v tých 
časoch neúrekom, povyše práva, čo hrdlo ráči 
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alebo aj untig  elég, ako vraveli rodáci. A práve 
preto môžem sám sebe i iným priznať, ba 
hrdo prehlásiť, že tie štyri roky od prímy po 
kvartu na našom gymnáziu som bol životom 
ohúrený a šťastný ako Tom Sawyer a slobodný 
a bláznivý  ako Huckleberry  Finn, aj keď moja 
rieka, moja Mississippi bol iba malý, ale až po 
prameň náš potok Perec.
 A aby som nezabudol priznať: bol 
som aj rovnako dobrým žiakom ako títo do
brí vtáci, tieto kvietočky z čertovej záhrady. 
Nech nám o to viac žije a rozkvitá naša stará 
a dobrá škola, jej kantori i starnúci žiaci – tí 
znamenití i tí, ktorí si vysvedčenia ukrývajú v 
pivniciach a na povalách. Čo sa dá robiť: život 
je ťažký, keď sú vnuci zvedaví!

Mikuláš Kováč  v roku 1990

NÁVRATY
 Bola som  asi desaťročná, začínala 
som si všímať priateľstvá môjho staršieho 
brata, v tom čase maturanta na SVŠke.  Občas 
k nám domov na Káku prišli na kus reči 
jeho spolužiaci Tonko Šurda, Miro Kokles... 
Vo vedľajšej  izbe som vždy spozornela, keď 
začali hovoriť o profesoroch, často zneli mená  
Žitňanský, Vrábel, Šaling, Šebök, Drahoš, Ba
kaj, Precechtel... na stole učebnica deskriptívy, 
Wžentekov latinský slovník, redispierka, 
noty a fotky spolužiačok. V ich hlasoch som 
cítila rešpekt, ktorý som (netušiac o tom) 
od nich podvedome preberala. Pri menách 
Hoffmannová  a Šurdová som sa tak zvláštne 
necítila, mená mali konkrétnu podobu:  pani 
profesorku Hoffmannovú som vídala kráčať 
popred náš dom učesanú na zvláštne vlnky 
(pohľad nezrelého decka) a pani profesorka 
Šurdová bola predsa tá pekná Tonkova mama, 
u nich som zo dva razy bola, keď si ma môj 
brat „veľmi ochotne“ musel vziať so sebou.
 Povzbudená rodinnými príslušník
mi vstúpiť pravou nohou  cez bránu som len s 
veľkým sebazaprením  dňa  1. septembra 1968 
vnímala na školskom dvore  SVŠky  slávnost
né otvorenie školského roka. Dôstojne na
stúpený pedagogický zbor, pred ním  rečniaci  
p. riaditeľ Mikuláš Krošlák, ktorému okolo 
tváre v slabom vetríku poletovali krásne biele 
vlasy, zjemňujúc  vážnosť chvíle. Okolo väčši
nou neznáme tváre študentov...Nebolo jed
noduché prejsť sitom prijímačiek. Vedľa mňa 

stála Lydka Žáková, Julka Tesáková,(zakrátko 
odišla na ŠUPku), kdesi sa mihla Marika Her
ková, kamarátky... chvalabohu,sú tu...Napätie 
z očakávania ako to tu všetko zvládnem, čo 
ak sa ja „matematický antitalent“ dostanem 
do triedy, v ktorej bude matematiku učiť pro
fesor Vrábel, kto bude mojím triednym, pre
rážal iný pocit, ktorý sa zväčšoval pri každom 
pohľade na drôtený plot.
 Stáli  za ním tanky s hlavňami 
otočenými smerom k nám. Už sme neboli 
deti, mali sme 15rokov, ale obraz spoza plota a 
udalosti spred pár dní nám pridali na vážnos
ti. Nad nami jasné modré nebo začínajúceho 
septembra, v našom vnútri sivo a nejasno, 
obavy a možno aj vzdor. Ako sa teraz dokážem 
učiť ruštinu...?!
 Dostala som sa aj s kamarátkami 
do triedy pána profesora Milana Drahoša. 
Vždy tiptop upraveného, distingvovaného, 
zanieteného biológa, na hodinách ktorého 
sme veľmi rýchlo pochopili, že dôležitejšie je 
počúvať, nespoliehať sa  na učebnice a všet
ko, čo povie navyše, si dobre pamätať. Okrem 
biológie nás učil aj chémiu, a keďže sme boli 
humanitná vetva, veľmi rýchlo zistil, komu 
bude klásť náročnejšie otázky a kto si pôjde v 
živote svojou spoločenskovednou cestičkou. 
Milovník prírody, ornitológ, chovateľ plazov, 
zberateľ historických zbraní, to všetko sme 
sa o ňom postupne dozvedali aj na výlete na 
Táľoch, kde ukázal, aké má pochopenie nie
len pre študentské lásky (už v prvom ročníku 
sa začali formovať dva vážnejšie vzťahy),ale 
aj aký má široký rozhľad. Vôbec nena mietal, 
keď sme sa niektorí rozhodli v druhom 
ročníku nastúpiť do prvomájového sprievodu 
v čilejkárskych krojoch, aby sme si nemuseli 
obliecť vtedy nové bledomodré košele. Boli 
sme už v SZM, nedalo sa inak, ale ešte akoby 
sme sa bránili akejkoľvek spútanosti, radšej 
sme vymýšľali  takéto  kaprice. A aká to bola 
zábava, keď nás, mestské slečny, Jožko Kupča 
obliekal do krojov pravdepodobne od celého  
hronskokľačianskeho príbuzenstva. Ľudský 
prístup  triedneho sme pochopili aj počas 
udalostí, ktorými sme mu určite spôsobili v 
časoch vtedy začínajúcej normalizácie prob
lémy. V treťom ročníku, pár dní pred maturi
tou, sme namiesto účasti pri kladení vencov 
na Námestí hrdinov zvolili radšej posedenie 
v novootvorenom hoteli Rozkvet, cítiac sa 
tam už dospelo, svetácky a zároveň hrdinsky.  
Zastal sa nás, nedajúc pred nami verbálne nič 
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znať, vlastne zmĺkol a my sme len podľa sti
sku rúk (jeho typické gesto),  keď mu až obele
li hánky, pochopili, že sme to prehnali možno 
podvedomou reakciou na nechcené odchody 
pedagógov. Krátko pred maturitami musela 
odísť naša zanietená dejepisárka pani profe
sorka Oľga  Žitňanská, získavajúca si náš záu
jem povestnými perličkami z histórie. A po 
maturitách to postihlo aj nášho latinára pána 
profesora Jozefa Žitňanského, nesmierne 
prísneho  a erudovaného pedagóga, ktorého 
výklad antických reálií musel zaujať aj tých 
najzarytejších odporcov tohto predmetu, aj 
profesora Filipa, skvelého chemikára.
 Nie je jediný pedagóg, ktorý by nebol 
hodný mojich spomienok, mojej úcty a vďaky: 
slovenčinár pán profesor Ľudovít Bakaj, ktorý 
kládol otázku žiakovi už na prahu triedy a 
končil vždy otázkou, čo sme naposledy číta
li, angličtinárka pani profesorka Zora Hoff
mannová, ktorej účes sa nezmenil od mojich 
detských čias a ktorej láskavý úsmev vždy 
naznačil, že naša výslovnosť nezodpovedá jej 
oxfordským kritériám, pani profesorka Elena 
Šurdová, vždy pripravená donútiť  žiaka všet
ko nájsť na mape a nezabudnúť pripomenúť 
zásady správnej výživy. Mladý fyzikár pán 
profesor  Karol Pintér s krásnymi  modrými 
očami, ktorý nás všetkých vedel dať„do laty“ 
suchým humorom a v humanitnej triede si 
toho humoru s nami „užil“ ažaž. Matikára 
pána profesora Ernesta Meňharta a teloc
vikárku pani profesorku Evu Mokošovú sme 
nepoznali len spoza katedry a telocvične. 
Hodiny matematiky boli pre dievčenskú časť 
triedy viac nutným zlom, a tak pán profesor 
volil väčšinou taktiku písomiek, telocviky  
boli v pohybe od prvej do poslednej minúty, 
možnosť ulievania minimálna, až žiadna. S 
obidvoma spomenutými pedagógmi sme boli 
v lete 1969 (asi ešte ovplyvnení voľnomyšlien
kárskym muzikálom Starci na chmeli) na 
brigáde v osade Sádek pri Žatci. Tam naše 
voľnomyšlienkárske správanie chápali, ale 
morálku držali na uzde. S akou obetavosťou 
pani profesorka každé ráno o piatej s nami 
odchádzala na chmeľnicu a „česala“ s nami do 
večera, hoci nemusela, je až obdivuhodné.
 No ako to bolo s tou ruštinou? Z 
dnešného pohľadu patrí pani profesorke 
Vráblovej, vtedy ešte Mučkovej (tuším sa vy
dala počas nášho SVŠkárskeho pôsobenia) 
obrovský obdiv, ako v nás pomaly a nenásilne 
lámala odpor k jazyku okupantov a nauči

la nás cez kultúru a umenie milovať hodiny 
ruštiny, z ktorej sme napokon všetci dobre 
zmaturovali. Vždy láskavá a mierna v po
sudzovaní každého žiaka.
 Školský rok 1976/1977. Prichádzam 
do gymnázia ako čochvíľa končiaca absol
ventka Filozofickej fakulty UK na zastupo
vanie latinárky Elenky Skladanovej. Ona ma 
navrhla vedeniu. Cesta tou istou bránou (asi 
zo zotrvačnosti) cez školský dvor, oddelený od 
kasární holým betónovým múrom, podobne 
ako iný neviditeľný múr...V zborovni ma víta
jú mnohí moji bývalí učitelia láskavo a povz
budzujúco, ochotní v čomkoľvek pomôcť: prof.
Vráblová, prof. Šurdová, prof.Mokošová, prof. 
Bakaj a samozrejme elegantný, už mierne še
divý triedny prof. Drahoš. Som strémovaná aj 
dojatá, zoznamujem sa s mladou generáciou, 
ktorá ma okamžite prijíma medzi seba, s 
profesorkami Emíliou Vaľkovou, Annou 
Gregušovou, Katkou Šurdovou, mladšou ses
trou na začiatku spomínaného Tonka  kon
tinuita pokračuje...
 Rok 1990, prichádzam po skúsenos
tiach na inom gymnáziu aj inom type stred
nej školy dôstojne  hlavným vchodom do 
zborovne plnej nových tvárí a hľadám očami 
oporu a povzbudenie. Okamžite sa zvítavam 
so svojím  už šedivým triednym a plavovla
sou pani profesorkou Vráblovou, dôveru a 
povzbudenie nachádzam u Milky Vaľkovej, 
Aničky Gregušovej, Evky Mokošovej, a samoz
rejme Elenky Skladanovej, ktorej budem 
do smrti vďačná, že ma dotiahla po toľkých 
rokoch naspäť, vraj tam, kam patrím...
Cez prestávku vychádzam na školský dvor s 
plotom, kdetu už pomaľovaným veselými 
farbami talentovaných gymnazistov... 

Ľubica Opaterná

„ AKO JE MOŽNÉ, ŽE SOM TO VO VÁS 
NEVIDEL..."
 Prijala som úlohu zaspomínať si na 
roky sedemdesiate, keď naša trieda (medzi 
zborovňou a riaditeľňou) spomedzi piatich 
najmenšia, s označením M(maďarská), začala 
písať svoju históriu na levickom gymnáziu.
Pre dospelých  to bola doba veľmi kompliko
vaná, až ťažká, ale pre nás bol v tom čase svet 
gombička.
 Žijeme rýchly život, všetci. Možno 
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ideme každý iným smerom a inou rýchlosťou, 
ale vieme, že kdesi v minulosti bol v čase istý 
bod, v ktorom nás všetkých osud spojil, aby 
sme ovplyvnili jeden druhého  a to je skvelé.
(Je dobré, že si to ešte pamätáme a že pri 
myšlienke na ten čas sa akosi nevdojak usme
jeme.)
 Stredná škola bol čas čistých lások, 
dozrievania. Aj čas prvých „žúrok“. Stredná 
škola bola obdobím, keď nám bolo dobre, a 
to najmä preto, že čas, čo  odmeriaval  čas, sa 
vtedy meral inak. Bolo to obdobie, keď sme za 
jeden deň stíhali všetko...
 Spomínam na to, ako pán profesor 
Kanyar zanietene a pútavo vysvetľoval dôleži
tosť vzdelávať sa v materinskom jazyku a 
na hodinách dejepisu zdôrazňoval potrebu 
spoznať a naučiť nás históriu svojich predkov. 
„Bez histórie nemôže byť budúcnosť“  tvrdil.
Spomínam na pána profesora Bakaja, ktorý 
to s nami vôbec nemal ľahké. Bol neoblomný 
a vytrvalý. Často opakoval: „...nerozumiem... 
skúste inými slovami, výrazom", a tak nás 
nabádal k čítaniu a správnej výslovnosti v 
slovenskom jazyku. Ďakujem mu za to.
 Spomínam na pani profesorku An
dorovú    našu triednu v 1. a 2. ročníku. Na 
hodinách matematiky sa snažila upriamiť 
náš záujem o množinovú matematiku. Bolo 
to v tej dobe niečo nové, ale pre nás nepocho
piteľné.
 Spomínam na pána profesora 
Šeböka, ktorý ťažké matematické výpočty a 
odvodenia odľahčoval vtipom a príhodami, 
aby sa naša pozornosť nestrácala.
 Spomínam na cestu vlakom do Ta
transkej Lesnej na lyžiarsky výcvik. Nové 
lyže, ktoré sme dostali, sme starostilo odloži
li pri vstupe do vagóna na chodbe. Ale to sme 
netušili, že alkoholom opojený železničiar 
práve tie dvere použije na vstup do vagóna. 
Samozrejme,   všetky tri páry lyží vypadli 
pria mo na trať. Napriek tomu, že nám chýbal 
lyžiarsky výstroj, základy lyžovania sme 
zvládli. Ďakujem pani profesorke Mokosovej, 
ktorá s kolegami bravúrne zvládla vzniknutú 
situáciu a na ceste domov  na stanici v Hron
skej Dúbrave sme stratené lyže vyzdvihli a 
neporušené priviezli domov.
 Spomínam na nezabudnuteľné 
ho  diny telesnej výchovy a brannej výcho
vy s pánom profesorom Precechtelom. 
Neúnavného, vždy pripraveného pohotovo 
reagovať a pomôcť.

 Spomínam na hodiny geológie a bi
ológie s pani profesorkou Mokosovou, prís
nou, neoblomnou, ale spravodlivou, vždy 
vyžadujúcou od nás maximálny výkon.
 Spomínam na svojho triedneho v 3. a 
4. ročníku, pána profesora Ladislava Kotrusza, 
sympatického a múdreho človeka, ktorý nás 
voviedol do zákonitostí fyziky a chémie. Pri 
príležitosti našej stretávky po 25tich rokoch 
na záver poznamenal: „ Lívia, ako je možné, že 
som to vo vás nevidel!?"
 Všetci ľudia, ktorých som na levic
kom gymnáziu stretla, boli výnimoční. 
Spolužiaci, učitelia, skrátka všetci. Podľa mňa 
sú stredoškolské roky obdobím, kedy sa dejú 
iba dobré veci. 
 Aj touto cestou sa chcem poďakovať 
za priestor zaspomínať si pri príležitosti 200. 
výročia vzniku levického gymnázia na obdo
bie, na ktoré ma pri spomínaní vždy hreje pri 
srdci.
 Ospravedlňujem sa, ak som niekoho 
vo svojom zamyslení nespomenula. Nezabud
la som na vás a mám vás všetkých pred očami. 
Toto zamyslenie ma veľmi potešilo.

Lívia Jančoková, rodená Varannayová

,,HOGY LEHETSÉGES, HOGY EZT ÖNBEN 
NEM LÁTTAM…
 Elfogadtam a felkérést visszaem
lékezni a hetvenes évekre, amikor a mi osz
tályunk (a tantestületi terem és az igazgatói 
iroda között) az öt osztály közül a legkisebb 
volt, amelyet az  M (mint magyar) betűvel  
jelöltek meg, és ekkor kezdte el  írni a történ
elmét a lévai gimnáziumban.
 A felnőtteknek ez egy nagyon bon
yolult, sőt, nehéz időszak volt, de nekünk a 
világ sokkal egyszerűbbnek tűnt.
 Mindannyian rohanó világban 
élünk. Lehet, hogy mindegyikünk más irány
ba halad és más tempóban, de tudjuk, hogy 
valahol a múltban volt egy közös pont, ame
lyben a sorsazért kötött össze bennünket, 
hogy kölcsönösen hassunk egymásra – és ez 
nagyszerű. (Jó, hogy még emlékszünk erre a 
korra, amely önkéntelenül mosolyt fakaszt 
arcunkra).
 A középiskolás évek a tiszta szerelmek 
és a felnőttéválás, valamint az első „zsúrok“ 
időszaka volt. Nagyon jól éreztük magunkat 
,már csak azért is, mert másképp érzékeltük az 
idő múlását. Olyan időszak volt ez, amikor egy 
nap alatt szinte mindent győztünk  elvégezni...
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 Emlékszem, ahogy Kanyar tanár úr 
lázasan és lebilincselően magyarázta nekünk 
az anyanyelven való tanulás fontosságát, a 
történelemórákon pedig kihangsúlyozta, mi
lyen fontos megismerni őseink történelmét. 
,,Múlt nélkül nincs jövő” – állította.
 EmlékszemBakaj tanár úrra, akinek 
nem volt könnyű dolga velünk. Fáradhatat
lan és kitartó volt. Gyakran ismételte: „…nem 
értem…próbálja meg más szavakkal, más kife
jezéssel megfogalmazni”, így buzdított min
ketszlovák nyelven való olvasásra, és a helyes 
kifejezésmódra.Hálás köszönetem érte.
 Emlékszem Andor tanárnőre is 
– ő volt az osztályfőnöknőnk az 1. és 2. év
folyamban. Matematikaóráin igyekezett 
érdeklődésünket a halmazok felé irányítani. 
Abban az időben ez újdonságnak számított, 
számunkra azonban felfoghatatlan volt.
 Emlékszem Sebők tanár úrra, aki a 
nehéz számtani feladatok és függvények me
goldását viccekkel és történetekkel lazította, 
hogy a figyelmünk ne lankadjon.
 Eszembe jutott a sítanfolyam is. 
Tátraerdőfalvára utaztunk vonattal. A teljesen 
új síléceket a szerelvény folyosóján helyeztük 
el, közvetlenül az ajtó mellett.Nem sejtettük, 
hogy egy pityókás kalauz,épp azon az ajtón 
fog a vagonunkba felszállni. Természetesen 
mind a három pár sílécünk kiesett a vonatból, 
egyenesen a sínekre. Annak ellenére, hogy a  
sífelszerelésünk hiányos volt, sikerült elsa
játítani a síelés alapjait. Mokos tanárnőnek 
köszönhető, hogy kollégáival bravúrosan 
megoldotta a helyzetet, és a hazaút során a 
Felsőbesenyői vasútállomáson felvehettük az 
elveszettnek vélt síléceket, és sértetlenül haza
vihettük őket.
 Emlékeimben élnekPrecechtel tanár 
úr felejthetetlen testnevelési és honvédel
mi órái. Fáradhatatlan, mindig segítőkész és 
felkészült volt, aki frappánsan reagált egyegy 
probléma megoldására. 
 Emlékszema geológia és biológia 
órákra, melyeket  Mokos tanárnő tartott. Szig
orú, hajthatatlan, de igazságos volt, aki  tőlünk 
mindig  maximális teljesítményt várt el.
 Emlékszem Kotrusz László tanár 
úrra, aki a 3. és 4. évfolyamban volt az osztály
főnökünk. Szimpatikus és bölcs ember volt, 
aki bevezetett a fizika és kémia rejtelmeibe. A 
25éves osztálytalálkozónk végén megjegyezte: 
„Lívia, hogyhogy ezt nem láttam meg Önben?”
 Valamennyien, akikkel az évek során 

a lévai gimnáziumban találkoztam, kivételes 
emberek voltak. Ez vonatkozik osztálytár
sakra, tanárokra  egyaránt. A  középiskolás 
időszak az az időszak, amikor csupán jó dol
gok történtek. Ezúton szeretném megköszön
ni a lehetőséget, hogy a lévai gimnázium me
galakulásának 200. évfordulója alkalmából 
visszaemlékezhettem erre a számomra szívet 
melengető időszakra.
 Elnézést kérek mindazoktól, akiket  
megemlékezésemből kihagytam, nem fele
jtettem el nöket, mindannyiukat szemeim 
előtt látom. Jól esett felidézni a régi emlékeket.

Jančok, sz. Varannay Lívia

KĽÚČE OD KABINETU
 Asi som sa musel na levickom gymná
ziu cítiť dobre, pretože množstvo spomienok sa 
mi vybavuje priam krištáľovo priezračne.
 V roku 1985 som nastúpil  na levické 
gymnázium  do triedy profesorky RNDr. 
Anny Gregušovej. Prvý polrok, možno až 
trištvrte, som bol zaujatý tvrdou sústredenou 
prípravou  na vyučovanie, adaptáciou na nové 
prostredie, na nový štýl učenia sa i na nový 
štýl práce vyučujúcich.  Dnes to vidím ako 
prirodzené vyhradzovanie si vlastného teri
tória  „v boji o prežitie“.
 Pokiaľ si pamätám, od malička som 
bol prírodovedne zameraný človek, snažil 
som sa vždy dopátrať odpovedí na otázky 
„prečo“ a „ako“. To znamená, že aj vo voľnom 
čase som sa snažil čo najviac toho naučiť z 
chémie, matematiky a fyziky. A mal som 
veľké šťastie na vyučujúcich.
 Matematiku nás učil  profesor  RNDr. 
Valent, v tom čase zástupca riaditeľa. Mimo
riadne rozhľadený a múdry človek, ktorému 
vďačím za svoje vážne uvažovanie o budúcno
sti, pretože dodnes vnímam naše rozhovory o 
mojom ďalšom štúdiu za veľmi  rozhodujúce a 
vzrušujúce. V tom čase sa naskytala možnosť 
študovať prírodovedné predmety už v posled
nom ročníku gymnázia len v Maďarsku, vo 
vtedajšej NDR a samozrejme fyziku v Soviet
skom zväze. Mal som 17 rokov.
 Rozhodoval som sa, či sa pokúsiť o 
štúdium v Rusku, alebo nie. Nakoniec som 
situáciu zhodnotil tak, že do Ruska nie. (Je 
však zaujímavé, koľko  mám dnes extrémne 
šikovných a inteligentných ruských priateľov  
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a sú z tých najlepších ruských škôl.) Profesor 
Valent sa dozvedel, že chcem ísť na Karlovu 
univerzitu, preto mi poradil, aby som išiel 
do Prahy na Deň otvorených dverí, a tak som 
tam od druhého ročníka chodil každý rok. 
Ja, mladý Bešan, úplne sám v Prahe! Parádne 
som si to ale na Karlovej univerzite užíval. 
Rozhodovanie pokračovalo. Nakoniec mi 
pán profesor Valent povedal: „Arnold, pôj
deš do Bratislavy, tam budeš jednotka a máš 
dobrý začiatok kariéry istý. Alebo pôjdeš do 
Prahy, tam bude tvojou konkurenciou celé 
Československo, tam to ale nebude také jed
noduché.“
 Šiel som teda do Prahy. A bola to 
skvelá voľba, ktorú by som nikdy nemenil!
 Najčastejšie si spomínam na kabinet 
matematiky, ktorý bol na prízemí. Mal ho na 
starosti  profesor Mgr. Vaľko, ktorý mi dal na 
začiatku roka kľúče od kabinetu, lebo ako  vla
kom dochádzajúci som bol v škole už od pol 
siedmej ráno. Moja prvá cesta viedla teda do 
kabinetu, kde som sa rozložil, učil som sa a 
počítal príklady. Keď ma cez prestávku prof. 
Vaľko stretol, len sa spýtal: Tak Pompoš, kde 
sú kľúče od kabinetu?“ A ja na to: „Vo vrecku, 
súdruh profesor, vo vrecku!“ On na to: „Do
bre, Pompoš, dobre, len nestratiť“! Kľúče som 
strážil ako diamant, ako oko v hlave, lebo boli 
symbolom slobody! Cez voľné hodiny som bol 
v kabinete, po vyučovaní v kabinete, kde som 
mohol nerušene študovať! Bolo to super!
 Veľmi rád si spomínam na lyžiarske 
zájazdy s profesorom RNDr. Limbergom. V 
sobotu ráno som už o 5:00 stál pred budovou 
školy, odchod z Levíc bol o 6:30. Niekedy som 
sa poprechádzal po meste  s lyžami na pleci. 
V autobuse sme potom mastili karty až po 
Donovaly alebo iné lyžiarske stredisko. A po 
dobrej lyžovačke som si cestou domov roz
balil voňavý chlieb od mojej maminy, pečenú 
kačicu, klobásku alebo jaterničky, po našom 
hurky. A mastili sme až do Levíc. A koľkokrát 
som sa rád podelil o svoje dobroty s profeso
rom Limbergom. On z mesta, ja z dediny, on 
chlieb s paštétou, ja s pečenou kačicou.
 Nezabudnuteľné sú pre mňa aj 
preteky brannej všestrannosti. Brannú vý
cho vu nás učil profesor Mgr. Reindl, neskôr 
sa stal prvým postkomunistickým riaditeľom 
gymnázia. Koľko času s nami strávil, aby sme 
sa naučili strieľať, hádzať granátom... Dievčatá 
trénoval aj volejbal. Krásne zážitky mám zo 
sústrední aj samotných pretekov: družstvo 

dievčat, družstvo chlapcov  výber gymná
zia, ktorému sa neskutočne obetavo venoval. 
Neviem si dodnes síce predstaviť prečo, ale 
sme mu za to mimoriadne vďační, a ja teraz s 
odstupom času miliónkrát viac.
 Ak to všetko zhrniem, levickému 
gymnáziu som vďačný hlavne za  pocit slo
body! Všetci moji vyučujúci mi poskytovali  
voľnosť rozhodovania, spoľahli sa na mňa, 
že ju nezneužijem a podporovali ma v mo
jich študijných rozhodnutiach správnym 
smerom. Do smrti budem cítiť nesmiernu 
vďačnosť. Myslím, že som ich nesklamal. Až 
neskôr som si uvedomil, aká to bola zodpoved
nosť. Nemôžem však zabudnúť ani na mojich 
drahých rodičov, jednoduchých ľudí, ktorí ma 
vo všetkom podporovali a učiteľom dôvero
vali, lebo vycítili, že akademické vzdelanie je 
základ budúcnosti. Doteraz prijímam s vďa
kou ich nekonečnú lásku a bezpodmienečnú 
podporu.
 V závere spomeniem to  najdôležitej
šie: Vyučovacie hodiny fyziky s profesorom 
RNDr. Ladislavom Kotruszom. Učivo mal na 
každú hodinu do najmenších detailov pre
myslené, vysvetľoval tak, aby tomu rozumelo 
široké spektrum študentov v triede. Otvoril 
mi okná do sveta fyziky, aby som s odvahou  
vykročil na jej chodníčky. Jednoducho, kla
sický pán profesor, ktorého vždy zaujímalo, 
čo nové a kde sa vo fyzike udialo, kde sa o 
tom píše. Túto vlastnosť som si od neho osvo
jil. Odborne vzdelaný, inteligentný a veľko
rysý človek, teraz už aj priateľ, ktorý pred 
16 rokmi prijal pozvanie na moju svadbu . 
Manželskému páru dvoch fyzikov priniesol 
ako svadobný dar   biele a červené víno z 
levických viníc a moja manželka ho poriadne 
vytancovala. Nepoznám absolventov, ktorí by 
sa niečím takým mohli pochváliť. Patrí mu 
moje veľké poďakovanie i hlboká úcta.

Mgr. Arnold Pompoš, PhD, DABR
Spracovala Ľubica Opaterná  na základe konzul-
tácie s Mgr. Arnoldom Pompošom, PhD,DABR 
(Diplomat of the American Board of Radiology 
- Vyslanec amerického výboru pre rádiológiu)

ŽENÁM...
 Svoju spomienku na gymnaziálne 
štúdiá a neskôr aj miesto mojej pedagogickej 
praxe som sa rozhodla venovať tým osobnos
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tiam levického gymnázia, ktoré boli mojimi 
učiteľkami a neskôr milými kolegyňami. 
 Venujem ju ženám – učiteľkám, ktoré 
niečo pre mňa v živote znamenali a veľmi si 
ich vážim.  Ženám – učiteľkám aj preto, lebo 
ony boli a sú pilierom našej školy a zaslúžia 
si miesto medzi spomienkami. V tichosti a 
skromne vychovali, vzdelali a odprevadili do 
života celé generácie gymnazistov. Hodnotu 
ich profesionality a ľudskosti som si naplno 
uvedomila najmä v čase, keď som začala učiť 
na gymnáziu aj ja.
 Musím začať pani profesorkou 
Margitou Vráblovou. Jej hodiny ruštiny si 
pamätám dodnes. S jasným cieľom, múdro 
a s láskou nás učila jazyk cez ruskú kultú
ru a literatúru. Jej zošity mi pomáhali ešte 
aj na vysokej škole. Ako kolegyňa bola mo
jou druhou mamou. Uviedla ma do pedago
gickej praxe, pomáhala a radila mi pri výuke 
ruštiny, aj po ľudskej stránke.
 V dobrom spomínam aj na pani 
profesorku Evu Mokošovú. Na hodinách te
lesnej výchovy nás učila ladnosti pohybov a 
ženskos ti v športe. Na jej exkurziách po Slo
vensku sme sa veľmi veľa naučili. 
 Pani profesorka Elena Skladanová 
bola moja slovenčinárka. Vďaka nej viem, čo 
je profesionalita a náročnosť na seba samého. 
Prísna, ale ľudská a chápavá bola k tým, ktorí 
si to zaslúžili. Dodnes čerpám z toho, čo ma 
naučila. Keď bola mojou kolegyňou, vždy som 
u nej našla pomoc a podporu. Bola mojím 
vzorom pre svoju priamosť a čestnosť v každej 
situácii. Česť jej pamiatke. 
 Vždy si budem vážiť pani profesorky 
Annu Gregušovú a Máriu Ižoldovú. Učili ma 
biológiu a dejepis. Boli to profesionálky vo 
svojom odbore. Ako kolegyne mi utkveli v 
pamäti svojou skromnosťou a priateľským 
prístupom. 
 Spomínanie uzavriem môjmu srdcu 
najbližšími kolegyňami a priateľkami. 
 Pani profesorku Ľubicu Opaternú 
som spoznala ako prváčka na hodinách latin
činy. Už vtedy mala svoj povestný šarm a ele
ganciu. A keď ja som sa stala prváčkou na 
gymnáziu, pani profesorka Emília Valková 
nastúpila ako čerstvá biologička a chemikár
ka.  Ich hodiny boli skvelé – jasné a zrozu
miteľné. Na každej hodine odovzdávali nielen 
svoje vedomosti, ale aj kus duše a srdca, čo mi 
určite potvrdí množstvo našich absolventov. 
Ako kolegyne sa stali mojimi vzormi svojou 

erudovanosťou, profesionálnym prístupom 
k žiakom a pedagogickým majstrovstvom. 
Vždy hľadali v človeku len to dobré a boli a sú 
schop né počúvať a pomáhať druhým. Je mi 
cťou byť ich priateľkou. 
 Prajem našej škole čo najviac takých
to osobností, mimoriadne vzdelaných a od
daných svojej profesii, ktoré ovplyvnili osu
dy mnohých mladých ľudí a vytvorili dobré 
meno našej školy. 

Izabela Branická

VŽDY SOM SYMPATIZOVAL S DVOJ KÁRMI
 Bolo to ešte v polovici osemdesiat
ych rokov, keď kučeravý blonďiačik zmeškal 
nástup do škôlky a mama ho musela vziať do 
práce. Tupou ceruzkou kreslil v prvej lavici 
obrázky obľúbených koní a študenti, ktorí mu 
pripadali ako obri, sa smiali a nejavili veľký 
záujem o výklad pani profesorky... Neskôr 
tradične na Mikuláša rozdávali v telocvični 
darčeky (asi jediná pozitívna spomienka na 
telocvičňu) a potom profesor Kotrusz pre
mietal učiteľským ratolestiam v kabinete 
fyziky rozprávku Počkaj zajac! Ale to už príliš 
predbieham...
 Gymnázium Levice – za mojich stre
doškolských čias ešte bez prívlastku svoj
ho popredného pedagóga Andreja Vrábla 
– určite zanechalo v mojom živote výraznú 
stopu. Hoci som už v pätnástich rokoch tušil, 
že sa chcem venovať novinárčine, nemal som 
presnú predstavu, takže stredná škola so všeo
becným zameraním bola ideálnym riešením. 
Musím sa však priznať, že ako pomaly do
spievajúceho syna tamojšej slovenčinárky 
ma desilo nálepkovanie za „učiteľské dieťa“ a 
prípadné ataky okolia. Faktom ale je, že som 
túto skutočnosť nikdy dramaticky nevnímal. 
Keď sme sa napríklad v triede skladali na 
výlet a pochopiteľne som vtedy pri sebe nemal 
hotovosť, ubezpečil som nášho pokladníka, že 
peniaze donesiem na druhý deň. Nenapadlo 
mi totiž zaklopať na dvere zborovne a vypýtať 
si peniaze od mamy. Skrátka som počas štúdia 
akosi zabudol, že nejaká profesorka Skla
danová existuje...Možno moji spolužiaci to 
vnímali inak, ale ja som sa podvedome snažil, 
aby si niekto nedajbože nemyslel, že som 
protežovaný. Kým iní žiaci chodili neraz za 
učiteľmi s prosíkom, ja som nemal problém v 



230

231

TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

rámci pubertálneho rebelovania priniesť do
mov štvorku z písomky zo slovenského jazyka 
a literatúry... Pre svoje tvrdenia mám samo
zrejme dôkazy: sólové trojky na vysvedčení 
z matematiky, fyziky, angličtiny a nemčiny 
sa mi tuším v treťom ročníku podarilo zlúčiť 
do štvorkombinácie. Celkovo som štúdium 
na gymnáziu nebral ako životné poslanie či 
prioritu. Naopak, venoval som dosť veľa času 
písaniu článkov do viacerých regionálnych 
týždenníkov, kynológii či rybárčeniu.  Zmo
bilizoval som až v poslednom ročníku tesne 
pred maturitami, keď išlo do tuhého. Myslím, 
že vlastnosť rozoznať dôležité veci od menej 
podstatných mi zostala doteraz.
 Levické gymnázium bolo výbornou 
prípravou pre život ako taký. Na ploche nie
koľkých metrov štvorcových medzi tabuľou 
a starými oknami sa rodili rozličné ľud
ské charaktery, ktoré každý z nás stretáva 
po zvyšok života. Už vtedy som cítil zárod
ky osobností, ktoré nemajú problém plaziť 
sa pred niekým, kým nedosiahnu svoje. Už 
na gymnáziu som tušil, že talent je vzácny 
fenomén, ale jeho absencia nie je prekážkou 
na dosiahnutie akýchkoľvek cieľov. A rovna
ko tak som na vlastnej koži zistil, že s pocti
vosťou človek ďaleko nezájde. No odpisovanie, 
po novom plagiátorstvo, mi bolo vždy cudzie.
 Rovnako tak som mal za štyri 
relatívne dlhé roky možnosť pozorovať ro
zličnú výbavu profesorského zboru. Mali sme 
možnosť spoznať plejádu skvelých osobností, 
ktoré sa – nebyť vtedy vychádzajúcich celebrít 
– pokojne mohli stať našimi ľudskými vzormi. 
Boli to ľudia, ktorí boli osobnosťami v pravom 
zmysle slova. Bytosti, ktoré milovali svoje po
volanie i svojich študentov v tom najmenej 
perverznom zmysle. Pedagógovia, ktorí vedeli 
svoje poznatky rozdávať ďalej a keď narazili 
na odpor či nezáujem zo strany príjemcu in
formácií, zbytočne nedramatizovali situáciu. 
Boli totiž mimoriadne skromní a vyrovnaní, 
nepovažovali sa za stredobod vesmíru a svo
jím životom boli naozaj príkladom. Až je 
človeku smutno, že vzhľadom na postavenie 
učiteľa v dnešnej materiálnej spoločnosti ne
raz chodili do práce po vlastných, prípadne sa 
tlačili v autobusoch alebo ojazdených autách.
   Chcel by som na záver vyjadriť poďako
vanie za možnosť prispieť do pripravovanej 
publikácie, venovanej vzácnemu výročiu. 
Uvedomujem si, že levické gymnázium má 
vďaka svojej pedagogickej základni dlhodo

bo vysokú úroveň a za desaťročia vyprodu
kovalo stovky ľudí, ktorí sa dokázali úspešne 
presadiť vo svojom odbore. To, do akej miery 
dokáže meno absolventa zarezonovať na 
verejnosti, ešte nič nehovorí o charaktere 
jeho nositeľa. A v živote sú aj oveľa dôležitej
šie veci ako úspech, lebo ten raz pominie. Už 
len pre odľahčenie situácie, nedávno som 
počul výborný vtip. Naj lepšie zarábajú troj
kári, ktorým sa nechcelo na vysokú a začali 
podnikať. Dvojkári pracujú v štátnej správe, 
lebo tá si nemôže dovoliť platiť jednotkárov. A 
jednotkári? Pracujú pre trojkárov. 

PhDr. Dalibor Skladan

SPOMIENKA NA NAŠE GYMNÁZIUM
 Keď sa vraciam domov a vlak vychá
dza z levickej stanice, nezabudnem otočiť 
hlavu a pozrieť sa smerom, kde stojí naše 
gymnázium. Spomínam ... pohľad naň vo mne 
vyvoláva príjemné pocity....aj preto, že navo
nok zostáva stále rovnaké. Dôstojná inštitú
cia s dobrou povesťou, cieľ  a túžba mnohých 
rodičov a žiakov zo širokého okolia. Aj ja som 
mala túžbu dostať sa naň. A aká som bola 
pyšná, keď sa mi to podarilo!
 A gymnázium moje očakávania ne
sklamalo. Začala som študovať v septembri 
1989. Na začiatku školského roka  pár radi
máckych schôdzok, ale potom prišiel novem
ber a pre nás študentov to bolo strhujúce ob
dobie. My prváci sme sa tiež cítili byť súčasťou 
veľkých zmien, ktoré sa diali v spoločnosti 
aj na našom gymnáziu. Hltala som všetky 
schôdze a debatné stretnutia, ktoré sa v škole 
organizovali. Aj sme sa trochu tešili, že sa 
poulievame z vyučovania – to bola pre nás 
príjemná  súčasť “revolučného balíka”. Po 
tomto búrlivom období sme sa ako po veľkom 
fláme vrátili do normálu, vyučujúci začali 
vyžadovať výkony a poctivé štúdium. A bolo 
to tak správne. Revolučné zmeny boli fasci
nujúce a spoločnosť sa začala uberať úplne 
iným smerom ako dovtedy. Avšak pre väčšinu 
z nás je na úspech v živote rozhodujúca kaž
dodenná systematická práca, podnetné pros
tredie, náročné, ale aj chápajúce autority. Toto 
poznanie mi sprostredkovala, a  toto pros
tredie,  náročné i chápajúce, mi vytvorila naša 
škola, náš profesorský zbor.
 Tak teda želám nášmu gymnáziu, aby 
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zostalo nielen navonok, ale aj vo vnútri takým 
miestom, akým bolo, keď sme ho navštevovali 
my.  Aby učilo študentov, že tvrdá a každoden
ná práca na sebe prináša v živote pracovné 
úspechy a uspokojenie.  Ale tiež, aby zostalo 
miestom, kde majú profesori porozumenie 
pre študentské slabosti a starosti, ako to bolo 
za našich čias. 
 Nech každý absolvent tak ako ja rád 
obráti zrak jeho smerom a nech ho pritom 
premknú  krásne  spomienky. 

Vieroslava Žuffová

NECHCEL BY SOM NIČ MENIŤ
 Príchod na gymnázium znamenal 
veľkú zmenu v mojom živote. Pamätám sa, 
že zo začiatku nebolo jednoduché si zvyknúť 
na inú, náročnejšiu formu štúdia. V prvom 
ročníku nás zastihla aj novembrová revolú
cia. Sedemnásteho novembra sme práve 
oslavovali  Deň študentstva (ak sa nemýlim, 
bolo to v telocvični pri zimnom štadióne) – 
na tento večer sme  pripravovali aj programy 
a scénky. Vtedy sme ešte netušili, že dôjde k 
historickej zmene, ktorá podstatne ovplyvní 
aj naše životy, atmosféru na gymnáziu a ďalší 
priebeh štúdia.
 Mojím detským snom bolo stať sa ar
cheológom alebo historikom (dejiny sú dote
raz mojím koníčkom), ale na gymnáziu som 
sa začal viac orientovať smerom na matem
atiku a fyziku. Bolo to aj zásluhou mojich pro
fesorov, najmä profesora Jozefa Takáča, ktorý 
s veľkým nadšením viedol fyzikálny krúžok a 
pripravoval nás na fyzikálne olympiády.
 Myslím, že ďalšou, trochu menej 
nápadnou revolúciou bol príchod nových 
osob ných počítačov.
 Gymnázium prispelo aj k poznaniu 
okolitého sveta prostredníctvom zájazdov – 
napr. výletov do Viedne a do Brna alebo na 
operné predstavenie SND v Bratislave.
 Pri spomienkach na gymnázium sa 
mi často vybavia  zaujímavé pokusy v labo
ratóriu, veselé chvíle počas prestávok a žarty 
mojich spolužiakov. Do pamäti sa mi vryli 
aj udalosti, ktoré neodmysliteľne patria k 
životu na gymnáziu, ako stužková, maturit
ná rozlúčka s profesormi a pod. Ešte dlho po 
skončení gymnázia sa mi snívalo o tom, ako 
si sadám do školskej lavice a s obavami čakám 

na začiatok hodiny, pretože nie som pri
pravený alebo som zabudol napísať domácu 
úlohu. Skoro každý z predmetov mi dal niečo 
do života a aj po rokoch zisťujem, že si stále 
pamätám dosť veľa detailov z toho, čo sme sa 
učili napr. na hodinách literatúry, biológie  
alebo chémie, aj keď som sa týmto oblastiam 
neskôr veľmi nevenoval. Levické gymnázium 
mi pripomína pekné roky mladosti, na ktorá 
sa dobre spomína. Hoci ani toto obdobie nebo
lo úplne ľahké a bezstarostné, myslím, že keby 
som mal možnosť vrátiť sa späť v čase, aj tak 
by som nechcel nič na tom meniť.

André Simon
Spracovala Ľubica Opaterná (skrátené).

FARBY POZNANIA
 Bolo jedno dievča. Hľadalo farby pre 
svoje kvety. Farby na svoje plátno, nevedno, 
aké veľké, nebolo vedno, aké plné, aké pestré. 
Farby sa skrývali, splývali, občas zbelievali. 
Farby života niekedy spestrievajú pomaly. 
Farby tajných lások, krehkých priateľstiev, 
túžob i strachov. A farby poznania. Práve tie
to farby dievčaťu odkrývali hĺbky a naznači
li výšky. Práve tieto farby, tie odtiene, bez 
ktorých by všetky iné farby ostali ostré a su
rové. Vďaka za ne tým, ktorí už nimi maľovali, 
ktorí si ich niesli v srdciach, skláňali sa pred 
nimi, obdivovali ich. Až farby poznania po
mohli dievčaťu pochopiť i uchopiť iné farby 
života. A obraz rozjasnieval. Farby poznania 
ako najvzácnejší klenot si vďačná nesie ďalej 
a možno občas prispeje svojimi odtieňmi do 
raných paliet iných.

Silvia Mojžišová - Kučerková

KTO MAL CHUŤ VZDELÁVAŤ SA
 Ako žiak aj ako pedagóg som si na 
gymnáziu Andreja Vrábla vždy najviac cenil 
vynikajúcu odbornú pripravenosť a vysoké 
pracovné nasadenie pedagogického zboru. 
Pokiaľ mi je známe, hodiny, na ktoré by učite
lia výraznejšie meškávali, prípadne ich pre
mrhávali nezmyselnými činnosťami alebo 
neplodnými diskusiami, majúcimi zakryť ich 
nepripravenosť či nechuť pracovať na 100%, tu 
v podstate neexistovali. V porovnaní s inými 
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školami na Gymnáziu Andreja Vrábla  mohla 
vo zvýšenej miere fungovať aj kooperácia a 
vzájomná dôvera vo vzťahu učiteľ – žiak. Naj
vyššia kvalita, ktorú dokázala táktorá doba 
ponúknuť, sa tu totiž spravidla objavovala aj 
v radoch študentov. Kto mal chuť vzdelávať 
sa a poznávať, podľa mňa, za ostatné desiat
ky rokov v regionálnom strednom školstve 
vhodnejšiu inštitúciu nenašiel.

 Miloslav Konečný

TRIEDNA NÁS VAROVALA
 Na Gymnázium v Leviciach som sa 
dostal v septemri 1987 a akýmsi zázrakom to 
bolo do Áčky k triednemu RNDr. Františkovi 
Limbergovi. Na základnej škole nás triedna 
varovala, že štúdium tam bude veľmi ťažké. V 
istom zmysle mala pravdu. A v istom nie. Pri 
spätnom premietaní mi v mysli preblesklo 
via cero nesúrodých spomienok...
 Na slovenčine riešim rozdiely medzi 
bájkami a bájami. Informatik Karol nedokáže 
chodiť sám, musíme mu dávať pokyny „Vpra
vo!“ či „Vľavo!“. V januári sa na zemepise obra
ciam na druhý bok. Na angličtine začínam 
chápať význam nultých hodín a nepravidel
ných slovies. Účasť na chemickej olympiáde 
je otázkou cti, futbal s atómami v chemic
kom labáku je sranda. Aký sprostý môže byť 
pučtok? Trafím basketbalový kôš medicim
balom? V lete brázdime kukuričné polia na 
brigáde. Hromadné očkovanie proti žltačke. Je 
zemepis vhodnejší na olympiádu než chémia? 
Mestský park je náročný na údržbu, hlavne 
ak niekto spadne do jazierka s vodou. Na stro
ji sa nikdy nenaučím písať všetkými desiati
mi. Aj opice sa dokážu naučiť spartakiádne 
cviky! Akási revolúcia nás „ruší“ od výuky, 
tak poupratujeme po skončení biologických 
labákov a hybaj na Námestie štrngať. Všetko 
naokolo sa mení, učia nás dialógu,diskutuje 
sa veľa o vlastenectve a občianskej spoločno
sti. Hodiny dejepisu sú zrazu plné diskusií a 
učebnice sa prepisujú každým okamihom. 
Máme pocit, že sa pred našimi očami odohrá
va história.Dva týždne pracujeme v bielych 
plášťoch so „špičkovými“ počítačmi a chŕlime 
algoritmy. Môže chodiaci ruský slovník hrať 
na akordeóne ako na klavíri? Na Deň štu
dentov je najlepšie otočiť celú triedu o 180 
stupňov a potom písať písomku z fyziky. Na 

matematike sa dozvedám o knihe „To nemy
slíte vážne, pán Feynman!“. Najlepšia konver
zácia z angličtiny je v amerických filmoch na 
videu. Nejaký lektor z Washingtonu nás pred
sa nemôže prinútiť rozprávať! Zo stužkovej sa 
nadránom dalo odísť pokojne aj na lyžiach. 
Prihlášky si môžeme dať až na dve vysoké 
školy? Ráno som na maturite prvý v poradí 
a meškám, posunuli začiatok z ôsmej na pol 
ôsmu; počas poludňajšej prestávky posúvajú 
začiatok zas, a tak popoludní meškám znova.  
 Mnoho ľudí a udalostí na gymnáziu 
človeka silno ovplyvnilo, často na celý život. 
Ťažko tu uviesť všetkých a všetky. Zo spolužia
kov spomeniem iba dvoch, Jana Šmrholu a 
Rada Greksu. No a z učiteľov to boli najmä 
profesori matematiky (RNDr. V. Zachová), 
fyziky a chémie (RNDr. F. Limberg), angličtiny 
(PhDr. A. Oraveczová), slovenčiny (Mgr. E. Sk
ladanová) a ruštiny (Mgr. K. Šedibová). Živo si 
vybavujem, ako mi v júni po maturite zostalo 
za gymnáziom clivo. O pár týždňov však už 
prišli nové výzvy, noví ľudia, nové zážitky. A 
na gymnázium zostali už len spomienky...  

Doc. RNDr. Igor Medveď, PhD.

AKO SI SPOMÍNAM NA GYMNÁZIUM 
ANDREJA VRÁBLA V LEVICIACH?
 Na Gymnázium Andreja Vrábla v 
Leviciach si spomínam ako na inštitúciu, 
ktorá vzdelávala mladých ľudí k flexibilite 
a poskytla im široké spektrum vedomostí z 
rôznych oblastí. Hlavný prínos tejto školy 
vidím v práci  kvalitných pedagógov a do
brom systéme vzdelávania, čím docielila,  že 
sa takmer všetci žiaci z našej triedy dostali na 
tie vysoké školy, o ktoré mali záujem, vrátane 
lekárskych, právnických či ekonomických 
fakúlt, čo v tom čase nebola pri prísnej selek
cii najlepších žiakov samozrejmosť. Ško
la bola natoľko univerzálna, že sa mladým 
ľuďom stačilo rozhodnúť, na ktorú vysokú 
školu chcú ísť až v poslednom ročníku a ich 
vedomosti z rôznych oblastí stačili na to, aby 
sa na vybranú univerzitu dostali. Pokladám 
to za veľké plus, keďže v mladom veku sa záuj
my vyvíjajú a menia. Ďakujem za možnosť, že 
som na tejto škole mohla študovať a srdečne 
pozdravujem terajších aj predchádzajúcich 
pedagógov  tejto výnimočnej školy.  

Ing. Mgr.  Mária Valachyová  
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 SPOMÍNAM SI, ŽE
 keď nás Facebook zaradil medzi top 
10 spoločností na svete, ktoré ho využívajú 
najkreatívnejšie, uvedomil som si, aká nevyh
nutná je spolupráca v rovnocennom tíme a 
sloboda tvoriť. Práve priestor tvoriť a talento
vaní ľudia sú kombinácia, na ktorú som mal 
šťastie už na Gymnáziu Andreja Vrábla v Levi
ciach nielen pri tvorbe študentského časopisu 
Preklepy. V ňom sme mohli experimentovať s 
rôznymi  formami obsahu, učiť sa tvorením a 
získavať spätnú väzbu pozorovaním študen
tov, ktorí si ho čítali na chodbách, a buď  sa 
nahlas smiali na článkoch a fotografiách či 
komixoch, alebo v strese hľadali kupóny na 
neskúšanie.
 Nikdy nezabudnem, ako sme robi
li rozhovor s osobným strážcom, ktorý nám 
neodpovedal na otázky a vzniklo tak mono
logické interview, alebo keď sme po nociach 
zalamovali grafiku čísla, ktoré už malo byť v 
tlači, ale pokazili sa diskety s príspevkami re
dakcie.
 Najťažšie ale bolo meniť študentov 
na fanúšikov, a práve to je  všetko, čo robíme 
teraz. Meníme zákazníkov na fanúšikov vďa
ka talentovanému tímu a slobode tvoriť.

 Michal Pastier

LEVICKÝ GYMPEL 
 V časoch, keď moja loďka plávala 
po rozbúrených pubertálnych vodách, bol 
levický gympel prístavom, ktorý ponúkal 
priestor, kde mohla mladícka duša vybiť 
pretlak tvorivosti, revolty a trošku aj ideálov, 
ktorými sme prekypovali a dúfam, že aj 
mnohí stále prekypujeme. 
 Na gympli študovali obaja moji 
rodičia, tak som už prichádzala nabrífo
vaná o profesoroch, na ktorých si dať pozor 
a s kopou historiek o tom, ako moji úspešní a 
vysokoškolsky vzdelaní rodičia cez prestávky 
utekali na pivo do Fajky a čelili so spolužiak
mi otázkam, či sa domnievajú, že majú štvor
ku z matiky zaručenú ústavou. 
 Časy sa zmenili. Najnáladovejší pro
fesori medzitým dozreli do múdrosti a okno 
so skratkou do Fajky už bolo bezpečne za
mrežované.  
 Môj levický gympel, to bol pre mňa 
najmä profesor Tóth a jeho kazeťák s Vivaldim, 

ktorým nás upokojoval počas polročných pre
vierok z matiky. (Ešte dnes mi stiahne žalú
dok, keď počujem Štyri ročné obdobia.) Tóthov 
autorský muzikál o Theodorovi, v ktorom 
súdny tribunál skúmal, ako zavraždili Krétku 
(rozumej Theodorovu kreativitu), možno čosi 
naznačoval o frustráciách mladého učiteľa v 
našom školskom systéme, no úspešne vnášal 
do našich životov radostné vzrušenie a chuť 
čmárať do zápisníkov nesúvislé vety, ktoré 
sme považovali za básne. V tomto muzikáli 
s málinko revolučnou príchuťou sme hrali s 
nadšením a stal sa z neho úspešný výchovný 
koncert, na ktorom pubertiaci zívali o trochu 
menej ako obvykle.  
 Môj levický gympel, to boli nezávis
lácke diskotéky, časopis Preklepy, dlhovlasí 
tretiaci v kockovaných košeliach so starostli
vo upravenými masňákmi, do ktorých sme sa 
nešťastne zamilovávali. 
 Na gympli sme sa naučili, že život je 
občas ťažký a niekedy sú pomôcky viac než 
nevyhnutné. Dokazovala to profesorka Cin
tulová so svojím neoddeliteľným meotarom, 
veľkorysá profesorka Lukáčková, ktorá si 
odbiehala do kabinetu po pomôcky a vracala 
sa lepšie naladená, ale aj fyzikárka profesor
ka Zachová so svojou žltou fintou (tá slúžila 
ako pomôcka na pochopenie akejsi fyzikál
nej zákonitosti, ktorá mi dodnes zostala 
záhadou.)  
 Netreba zabudnúť na pedagogické 
snaženia a tvorivého ducha našich pedagógov, 
ktorí sa v snahe o náš rozvoj nebáli experi
mentovať. A to aj napriek neustále prítom
nému pubertálnemu výsmechu. Napríklad 
pán riaditeľ Reindl a jeho chvályhodná sna
ha naučiť nás lepšiemu time manažmentu. 
V zelených teplákoch s chuťou vymkýnal 
oneskorencov o 5 minút 8, aby ich po štvrť
hodine oslobodil. Tento pokus príliš nepa
dol na úrodnú pôdu, aspoň, čo sa meškania 
týka, ale za to nás uchránil pred mnohokrát 
málo inšpiratívnym začiatkom vyučovania a 
poskytoval vítaný priestor utužiť známosti so 
spolužiakmi z iných ročníkov. 
 Pani profesorka Opaterná a moje mi
lované hodiny literatúry spôsobili rozmach 
môjho pseudointelektuálneho (ale stále ešte 
najintelektuálnejšieho) obdobia môjho živo
ta. Hoci ma rozčarovalo, že konflikt, jadro a 
hlavnú myšlienku diel som obvykle neuhád
la, do konca života som sa zamilovala do beat
nikov, Vonneguta, Saroyana, a, chrúmajúc 
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sucháre, som prelúskala aj knihy od Sartra, 
Nietzscheho a Dostojevského (síce trošku 
pózersky, ale predsa). Otvoril sa mi nový svet 
a ja som si želala žiť tak dlho, aby som ho do 
seba celý pohtila. 
 Gympel, to bol môj prvý aktívny po
sledný politický úspech, kde sme ako člen
ky študentskej rady presadili vegetariánske 
jedlá (na „veľkú radosť“ kucháriek), a šírili 
petície proti jadrovej energii a testovaniu na 
zvieratách. 
 Gympel som prežila naivne, tvorivo a 
plná ideálov. 
 S blízkymi priateľmi, ktorí mi ostali 
do konca života a so zoznamom kníh, ktoré 
musím do konca života prečítať. Čo viac si 
môže pubertiak, bublajúci očakávaniami od 
života, priať...

 Sandra Tordová

POSLEDNÍ BEZ MOBILOV A INTERNETU
 Na levickom gymnáziu sme končili 
maturitou v roku 1997. Boli sme zrejme pos
ledná generácia maturantov, ktorí vyrasta
li bez mobilov a dokonca aj  bez počítačov. 
Takmer jediným zdrojom informácií boli 
knižky, ktoré sme čítali denne. Pochádzali z 
rôznych kategórií: knižky povinné, školské, 
potom tie od otca či mamky (u mňa napríklad 
Puzov Krstný otec, Kelleho Everest), od pria
teľky (Márquezov román Sto rokov samoty  
či Vonnegutov Bitúnok číslo 5), isteže,  oso
bitne aj tie od slovenčinárky (Bednárov Skle
ný vrch,  Chrobákov Drak sa vracia). Mojím 
špeciálnym koníčkom boli mapy. Tie pre mňa 
časom nestačilo skúmať prstom, hneď ako 
sa dalo, skúšal som to autobusom a vlakom. 
Prvé cestovateľské skúsenosti prišli v treťom 
ročníku, keď som sa vydal s Bubom do Anglic
ka a Škótska, v štvrtom som stihol ešte Škan
dináviu s Ruskom. 
 História a geografia prerástli v ce
loživotné hobby či skôr v životnú energiu   
získavanú z cestovania a spoznávania. 
 Ako posledná generácia bezinter
netových a bezmobilných maturantov sme 
okrem čítania kníh stále spolu diskutovali. 
Prestávky boli rovnako dôležité ako hodiny 
samotné. Nepoznali sme  vzájomné rozlišo
vanie sa podľa značiek mobilov či oblečenia. 
V našej „áčke" boli zrejme dve najdôležitejšie 

táborové skupiny chalanov a báb. Prvá sa 
delila podľa politickej orientácie, druhá, naj
dôležitejšia, na vegetariánov a mäsožrútov. 
Išlo o radikálne postoje. Ak chcel jedinec z 
jednej skupiny získať náklonnosť druhého 
pohlavia zo skupiny druhej, musel bezpod
mienečne konvertovať. Ak si dobre pamätám, 
vegetariánska skupina sa časom rozpadla, 
náhodné kontroly najmä na jesennom levic
kom jarmoku pri stánkoch s pečenou klobá
sou odhaľovali po zotmení tajných dezertérov, 
hoci tí sa svojej filozofie dlho nevzdávali. Ja 
som konvertoval na mäsovú stravu  koncom 
vysokej školy (ako inak, zlomil ma až ame
rický steak) a tento filozofický prerod som 
zrejme dovŕšil súčasným vášnivým poľovní
ctvom.
 Na levickom gymnáziu sme mali 
sviatok vždy, keď sa cestovalo za divadlom do 
Bratislavy (nezabudnem na Slobodov krásny 
Armagedon na Grbe v Astorke alebo na mu
zikál Grék Zorba v nitrianskom DABe). Po
treba očistiť si dušu v divadle, pestovaná na  
levickom gymnáziu, mi zostala dodnes.

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan,  PhD.

ZA „DOSPIEVANIE“ VĎAČÍM GYMNÁZIU
 Po skončení Základnej školy v 
Kozárovciach som sa rozhodoval, kde by som 
chcel pokračovať v štúdiu. Lákala ma naj
skôr myšlienka ísť študovať za kameramana 
na Strednú priemyselnú školu filmovú do 
Čimelíc (Česká republika), ale uvedomoval 
som si, že vzhľadom na celoštátnu pôsobnosť a 
jedinečnosť tejto školy je táto moja predstava 
nereálna. Ovplyvnila ma teda stereotypná 
predstava, že keď nevieš, čo chceš robiť, choď 
študovať na gymnázium a budeš mať ďalšie 
štyri roky čas na rozmyslenie,  čím chceš byť. 
V tej dobe som mal možnosť ísť na strednú 
školu už z ôsmej triedy základnej školy. Podal 
som si prihlášku na gymnázium do Levíc, kde 
som bol po úspešnom prijímacom konaní v 
roku prijatý 1979. 
 Spolu so mnou v akademickom roku 
1979/1980 do štvrtej D nastúpilo aj ďalších mo
jich šesť spolužiakov, rodákov a kamarátov z 
Kozároviec. Levice boli vtedy pre mňa veľký 
svet. Vyrastal som na dedine a do Levíc som 
chodieval len sporadicky (najčastejšie som 
navštevoval ambulanciu mojej ortodontky 



TRETIA KAPITOLA / SPOMIENKY

kvôli strojčeku. Absolvoval som tam aj nejaké 
kurzy pre fanfáristov a bubeníkov pionier
skych skupín alebo okresné súťaže detských 
folklórnych súborov, resp. folklórnych sku
pín, ktoré sa pravidelne konali v kultúrnom 
dome Družba. 
 Na základnej škole som bol veľmi 
dobrým žiakom, ale až na gymnáziu som po
chopil, že počúvať na hodinách nestačí a že k 
štúdiu patrí aj učenie sa doma. Takže moje prvé 
študijné výsledky neboli bohvieaké. Našťastie 
sa moje výsledky z roka na rok zlepšovali 
a maturoval som celkom úspešne. Mojím 
veľkým šťastím ale bolo, že popri štúdiu sa mi 
zrazu otvorili aj dovtedy nepoznané možnos
ti školských a mimoškolských aktivít, pri 
ktorých ma motivovali a inšpirovali okrem 
iných aj moji gymnaziálni pedagógovia. Bol 
som jedným z iniciátorov a autorov založe
nia nášho triedneho časopisu Déčkar, ne
skôr aj celoškolského časopisu Ateista (názov 
ktorého v dnešnom kontexte možno vyvoláva 
negatívne konotácie, ale bol to celkom milý 
občasník, do ktorého som prispieval rôznymi 
kresbami, karikatúrami a recesistickou kvázi 
poéziou). Prvé roky bol naším triednym 
učiteľom pán profesor Viliam Valach z Te
kovských Lužian. Užil si našich kozárovských  
vylomenín ažaž, ale vždy pre ne našiel po
chopenie a okrem prísneho morálneho apelu 
sme vždy cítili v jeho napomínaní zároveň aj 
jeho tichú, priateľskú a otcovskú podporu. Po
tom náš ročník ako triedna učiteľka prebra
la pani profesorka Elena Skladanová. Bolato 
práve ona, ktorá ma priviedla k vážnejšiemu 
záujmu o slovenský jazyk, literatúru a divad
lo. Podporovala moje prvé básnické pokusy a 
vďaka nej som naozaj začal aj študovať.
 Bol som žiakom štvrtej D a blížil 
som sa k dospelosti. Za to „dospievanie“ som 
vďačný môjmu gymnáziu. Najkrajšie mesiace 
boli totiž práve v štvrtom ročníku. Stužková 
(na ktorej sme –  myslím naším triednym pro
gramom excelovali tak, že to v dejinách školy 
bolo nevídané). Takisto maturity. Samozrejme 
sme sa báli, ale v najlepšom slova zmysle sme 
si to aj užívali. Zocelilo nás ako kolektív mno
ho vecí. Dobrých aj zlých. Nečakane nám odiš
la naša milovaná spolužiačka Marika, ktorá 
tragicky zahynula. Boli sme ako jedna rodina, 
ako bratia a sestry. Boli sme hrdí na našu ško
lu aj na našich učiteľov (a tajne sme dúfali, že 
oni sú hrdí na nás, že nás dobre pripravili do 
života a že sa nemusia za nás hanbiť!).

 Rozutekali a „rozleteli“ sme sa všetci 
do sveta. S radosťou a s pocitom hrdosti som 
sledoval, ako sa mnohým z mojich spolužia
kov darí. Akí sú úspešní, múdri a šikovní. 
Celkom na konci štúdia (a na začiatku tých 
našich rozletov) ma však na gymnáziu zasti
hla ešte jedna nemilá vec. Chcel som ísť štu
dovať na Pedagogickú fakultu do Nitry (aj pod 
vplyvom a po vzore mojich učiteľov na gymná
ziu!) kombináciu slovenský jazyk a literatúra 
– hudba. Tam som si podal aj  prihlášku na 
vysokú školu. Neviem, ako to vtedy fungo
valo (bol som len jednoduchý Kozárovčan), 
ale viem, že zrazu somsa ocitol v riaditeľni 
pána riaditeľa gymnázia Dr. Milana Vojtecha. 
Obyčajne sme tam riešili naše výtržníctva, 
ale teraz to bolo naozaj veľmi vážne. Neviem 
celkom presne všetky detaily, ale pán riaditeľ 
bol znechutený  tým, že som vraj nedostal 
odporúčanie na vysokoškolské štúdium na 
pedagogickej fakulte v Nitre, pretože fakul
ta dostala anonym (pravdepodobne z mojej 
rodnej obce),že som aktívny miništrant a že 
je to pre učiteľské štúdium neprípustné. Videl 
som úprimné rozhorčenie a úprimnú sna
hu zo strany vedenia školy pomôcť mi. Doba 
bola ale taká, že mi pomôcť nemohli. Veľmi 
si to dodnes vážim a možno aj kvôli tomuto 
krátkemu (a poslednému) stretnutiu v ria
diteľni gymnázia som sa stal tvrdohlavejším 
a rozhodnejším na ceste za svojimi snami.
 Rýchlo som si poslal ďalšiu prihlášku 
na Národohospodársku fakultu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Aj pod vplyvom 
toho, že som chcel ísť do folklórneho súboru 
Ekonóm v Bratislave. Neúspešne. Potom som 
sa pokúšal študovať národopis na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave, ale to bol tiež veľmi 
protežovaný odbor, na ktorý prijímali len 
veľmi málo uchádzačov. Národopis neotvára
li každý rok a tak sa zrazu v roku 1986  zjavila 
ponuka odboru Literárna veda a estetika na 
Filozofickej fakulte UK. Veľmi ma to zaujalo a 
prihlásil som sa. Konečne úspešne. 
 Preletelo mnoho rokov – rýchlejšie 
ako voda v koryte Hrona, pri ktorom som 
vyrastal. Fakultu som úspešne dokončil v 
roku 1991. Zároveň som dostal ponuku,aby 
som ako asistent zostal pôsobiť na katedre. 
Som tam dodnes.
 Myšlienkami sa často vraciam k 
mojim gymnaziálnym rokom. Sledujem v 
indexoch svojich študentov, či pochádzajú z 
môjho rodného kraja a či náhodou neštudo
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vali na Gymnáziu v Leviciach. Teší ma, keď 
sa z médií dozvedám o úspechoch levických 
študentov z gymnázia. Naposledy, keď som 
v tomto roku sedel v Slovenskom národnom 
divadle na galaprograme projektu School 
dance ako člen poroty. Tanečníci a tanečníčky 
z levického gymnázia boli skvelí! Som hrdý 
na moju strednú školu!

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

A TEDA, A TAK
 Dnes sa mi doniesla správa, že nás 
navždy opustila pani profesorka Elena Skla
danová. Hoci som s pani profesorkou nebol 
od ukončenia gymnázia v intenzívnom pria
mom kontakte, ona je ten typ učiteľa, ktorý 
je a navždy bude prítomný v mojom živote. 
Bola to ona, ktorá vo mne vzbudila vášeň k 
literatúre, ku kultúre písaného a hovoreného 
slova a ku klasickým jazykom. Som jej ne
smierne vďačný za to, že bola mojou učiteľ kou 
a pomohla mi vidieť a rozvíjať môj vlastný po
tenciál a bola mojím kompasom pri prvých 
krokoch mojej kariéry. Jej hlas je pre mňa 
hlasom morálky, spravodlivosti i vľúdneho 
odpustenia.
 K pani profesorke som cítil bázeň a 
obdiv ešte prv, než som ju spoznal. Moja ses
ternica totiž študovala na levickom gymnáziu 
o desať rokov skôr ako ja a rozprávala mi o 
múdrej a prísnej profesorke Skladanovej a o 
nepredstaviteľných  množstvách učiva, ktoré 
vyžaduje. Pani profesorka nesklamala moje 
očakávania a nastavila latku hneď od za
čiatku vyučovania vysoko. Na jednej z prvých 
hodín literatúry napísala Homérovo meno na 
tabuľu v starogréčtine a so zápalom rozpráva
la o jeho eposoch a ich enormnom vplyve na 
vývoj národných literatúr. Vykala nám, hovo
rila s nami ako s rovnými   rečou akademikov, 
vysvetľovala nám cudzie slová a ich grécky a 
latinský základ, pestovala naše vyjadrovacie 
schopnosti. Neúnavne a taktne nás opravo
vala. Dodnes,  keď počujem niekoho použiť 
slovné spojenie „tým pádom“ vo význame  „v 
tom prípade“, spustí sa v mojej mysli nahráv
ka s hlasom pani profesorky, ako vysvetľuje, 
že v slovenčine slovo „pád“ znamená „presun 
z vyššie položeného miesta na nižšie položené 
miesto“ alebo gramatickú kategóriu, nikdy 

nie „prípad“. Je to interferencia z češtiny a je 
potrebné nahradiť ju „a teda, a tak“...
 Pani profesorka, ďakujem Vám za 
všetko! A vedzte, že Vaša pamiatka a Vaše 
učiteľské úsilie nebolo márne a je živé v 
každom Vašom študentovi, ako aj v študen
toch Vašich študentov.

Tomáš Hamar
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Školský rok: 1946
Trieda: IV. 
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Margita Buciová, Štefan Dokupil, Mária Erny
eyová, Štefan Fábry, Anton Havran, Jozef Her
ko, Ján Horváth, Anna Kohútová, Jozef Korytár, 
Imrich Július Kuruc, Florián Nichta, Vladimír 
Poljak – Škobla, Jozef Rovan, Irena Sakalová, 
Pavol Sásky, Ján Šabo, Adriena Šinková, An
drej Thurzo, Štefan Trgo, Michal Vereš, Adrie
na Weilová, Magdalena Wertheimerová

Školský rok: 1947
Trieda: IV. 
Triedny prof.: Ida Lichtnerová
Jozef Bartoš, Jozef Bernát, Juraj Birošš, Ján 
Bóna, Ladislav Čitáry, Dušan Duba, Štefan 
Gašpar, Elígius Hromada, Margita Javurková, 
Karol Košuk, Cyril Kyška, František Lasab, Ti
bor Lehocký, Ľudovík Matušik, Alojz Orgonáš, 
Jozef Petrek, Karol Seneši, Michal Šebo, Ro
bert Šulka, Klára Švagríková, Ján Švolik, Juraj 
Tóth, Július Török, Oskar Uškert, Július Vašek, 
Robert Mucha, Andrej Thurzó,Zimné obdobie: 
Viktor Alexander Czímer, František Mikuš

Školský rok: 1948
Trieda: IV.  
Triedny prof.: Jozef Okošy
Pavol Bajan, Katarína Baláži, Stanislav Baran, 
Darina Bažová, Gabriela Bebjaková, František 
Berkeš, Dionýz Fekete, Ján Gálus, Teodor Grün
feld, Leopold Hatiar, Alžbeta Hegedüšová, La
dislav Hubenák, Pavol Kondač, Jozef Pastier, 
Ján Pleva, Róbert Marián Raschmann, Mária 
Malvína Ruislová, Emil Rybár, Jozef Svetík, 
Juliana Šindárová, Gabriel Ján Štuller, Štefan 
Tariška, Peter Zámora, Štefan František Sojka, 

Zimné obdobie: Šarolta Lengyelfalusy, Anton 
Kopernický, Stanislav Žarnovičan

Školský rok: 1949
Trieda: IV. 
Triedny prof.: Mária Zora Hoffmannová
Pavol Bartko, Ema Bottková, Magdalé
na Daridová, Elena Herková, Juraj Horský, 
Marek Hostinský, Mária Hrabovská, Samuel 
Hruškovič, Ernest Ivan, Jozef Ivan, Dominik 
Izák, Terézia Klára Jakubovičová, Ján Javor, 
Magdaléna Klimková, Zuzana Koláriková, 
Alexander Kollárik, Klára Kollárová, Leopol 
Kȍhler, Ladislav Lȍrinc, Egon Maloyer, Jozef 
Mesaroš, Mária Orvošová, Onderj Rudyj, Ven
delín Senci, Mária Katarína Silardová, La
dislav Sitári, Ján Sľúka, Veronika Schellingová, 
Gabriel Štefko, Ladislav Trenčiansky, Viera 
Triznová, František Volentier, Tomáš Weiss, 
Alexander Fűri, Pavol Klement, Ján Šmirina, 
Jozef Hora, Ondrej Florianšič

Školský rok: 1949
Trieda: IV. 
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Pavol Augustin, Vojtech Brza, Július Čulák, 
Ján Držík, Dušan Hruškovič, Ján Chlebo, Jozef 
Kňazovický, Ivan Kucin, Anton Lovásko, On
drej Melek, Štefan Mrváň, Pavol Parobek, 
Jozefa Píry, Jozef Procháska, Ján Škvarka, Ján 
Zemko

Školský rok: 1950
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Mária Fitalová
Miroslav Abrahám, Terézia Abrahámová, 
Jozef Bokník, Viera Brozmanová, Karol Čepe
la, Jaroslav Červenák, Štefan Daráž, Ladislav 

Abiturienti
1946 - 2014
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Dunajský, Štefan Ďurovský, Karol Foltán, Ján 
Gallus, Gabriel Guba, Alexander Heveši, Tibor 
Hilvert, Pavol Hirner, Karol Jančo, Július Ko
mora, Ján Kottra, Ladislav Köteleš, Ján Lacko, 
Eduard Laluch, Mária Klára Pavlová, Andrej 
Prišťák, Ján Ruman, Jarmila Štarková, Ján Tor
da, Stanislav Valach

Školský rok: 1950
Trieda: IV. B
Triedny prof.: D. Vojtech Štibraný
Júlia Dočkalíková, Anton Duda, Blanka Hron
ská, Jolana Kardošová, Emil Kúštek, Rudolf 
Laco, Vladimír Lehotský, Anton Mihálik, 
Rudolf Michalovič, Magdaléna Miková, Ján 
Nemček, Jaroslav Ondruš, Dominik Pacala, La
dislav Páleník, Ján Poprac, Elena Prechovszká, 
Michal Repiský, Ľudovít Rosenberg, František 
Srnka, Anton Šály, Karol Šulc, Gejza Trnka, Ju
dita Turi, Zuzana Uhrinčaťová, Katarína Ursu, 
Ján Vajda, Filoména Valachová, Pavol Výraštek

Školský rok: 1951
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Ida Lichtnerová
Vincent Abelovský, Ľudovít Adam, Andrej 
Benčat, Milan Beniak, Dušan Boháč, Milan 
Brodňan, Milan Cvíčela, Pavol Čierny, Alžbeta 
Dedinská, Jozef Dvorštiak, Vincent Ďurovič, 
Terézia Emmelová, Ivan Fiala, Štefan Frtús, 
Dorota Gazdačková, Štefan Gregor, Lukáš 
Herc, Ladislav Horniak, Elemír Hornický, Júlia 
Jakubíková, Tibor Javurek, Oľga Jurčeková, 
Jozef Koka, Blanka Kollárová, Vojtech Konko
ly, Anton Kosorín, Ľudmila Kostyrková, Ru
dolf Kramer, Jozef Kupča, Pravoľub  Kuriačka, 
Jozef Luky, Anna Máčajová, Ján Petruška, Teré
zia Poljaková, Ján Štipka, Ján Vlčko, Ján Vozá
rik, Františka Záhoráková, Klára Zemanová, 
Stanislav Žembery

Školský rok: 1951
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Štefan Antalík, Zuzana Bálintová, Viera 
Bateľová, Marta Copláková, Imrich Hrnčiar, 
Ján Hronský, Anton Hykisch, Pavol Janči, 
Marta Krátka, Kazimír Kraus, Anton Lajprík, 
Magda Lȍrincová, Ján Meliš, Emil Palko vič, 
Alžbeta Randíková, Eva Rényi, Jozef Salaj, 
Jozef Sulaček, Ladislav Szabó, Jozef Škulavík, 
Aristid Štarke, Dezider Točka, Michal Tóth, 
Ján Trnkus, Juraj Valach, Ján Valent, Jolana 
Vörösmarty, Edmund Öržik

Školský rok: 1952
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Elena Šurdová
Judita Andráši, Viliam Čierny, Milan Drahoš, 
Martin Fogltanc, Mária Halabuková, Teodor 
Hatiar, František Horniak, Edita Horváthová, 
Jozef Chlebo, Vojtech Lohyňa, Jozef Lomjanský, 
Jozef Mališka, Anton Matlon, Blažej Obadal, 
Mária Očovská – Godová, Ján Palečka, Ladislav 
Pavlík, Karol Petrák, Ladislav Potančok, Milan 
Prachár, Magdaléna Prôčková, Helena Seneši, 
Judita Stankovská,  Stanislav Šelinger, Elena 
Škublová, Dominik Šumeraj, Alojz Švolík, Ján 
Tóth, Stanislav Trenčan, Terézia Valašeková, 
Dominik Zelienka, Mária Mauréry

Školský rok: 1952
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Henrich Šaling
Ľubomír Boďa, Edita Budinská, Oliver Dobó, 
Vincent Ďurovič, Elena Frečková, Milán Ján 
Gonda, Andrej Göbő, Viliam Havran, Anna 
Hlôšková, Alexander Iványi, Jozef Jakubík, 
Anna Jakubovičová, Jolana Korbeľová, Ti
bor Kuzbert, Valéria Mistriková, Alexan
der Mokoš, Ivan Nemečkay, Zdenko Obadal, 
František Poljak, Gizela Semeti, Martin Ivan 
Schelling, Štefan Šima, Emil Škreňo, Ladislav 
Škulavík, Tibor Štefkovič, Vladimír Števko, 
Vincent Trnkus, Michal Tušan, Ján Valach, Ju
raj Vanger, Štefan Vida, Alžbeta Záborská

Školský rok: 1953
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Miroslav Meliš
Andrej Birmon, Marta Burešová, Ján Čenger, 
Alexander Duba, Eugen Frečka, Jozef Hos
podárik, Pavol Chmelo, Elena Kováčová, Pe
ter Kúdeľa,  Ján Laco, Pavol Lohyňa, Edmund 
Maloyer, Anton Medveď, Mária Mistríková, 
Arpád Molnár, Anton Novák, Viera On
drušová, Eva Precechtelová, Karol Schnierer, 
Štefan Slažák, Margita Štammová, Michal 
Štás, Alexander Šturc, František Trenčiansky, 
Ladislav Vanger, Zdenko Obadal

Školský rok: 1953
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Cyril Machay
Viera Abrahámová, Ľudoít Bakaj, Júlia Bandzi, 
Stanislav Bartko, Anton Bátovský, Florián 
Bôžik, Karolína Hadry, Vendelín Hajko, Mag
daléna Hanulová, Vladimír Herko, Anna 
Hižnay, Dominik Holečka, Pavol Chlebo, Im
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rich Chromý, Ema Kollárová, Anna Kolpaská, 
Ján Kováč, Alexander Köteleš, Pavol Kúdeľa, 
Pavol Máčaj, Michal Meleg, Anna Randíková, 
Ján Repiský, Judita Schromová, Florián Seneši, 
Jozef Slušný, Ján Šebo, Jozef Trhan,  Dominik 
Uhnák, Júlia Valentová, Štefan Vendég, Ernest 
Víglaš, Juraj Volentier, Karol Ždánsky

Školský rok: 1953
Trieda: III. A
Triedny prof.: Zora Hoffmannová
Michal Bálint, Mária Benčatová, Gizela Fiter
ková, Pavol Hansko, Dominik Herc, Mária 
Hronská, Pavol Jančovič, František Lipták, 
Stanislav Lošonský, Ľubomír Lupták,  Alexan
dra Madlenová, Cyril Machaj, Pavol Mauréry, 
Ján Nemčok, Ladislav Nérer, Vojtech Ragáč, 
Marta Reindlová, Blažej Samotný, Viera Se
belédi, Jozef Sluka, Jozef Švaral, Pavol Tóbi, 
Oľga Vallová, Vladimír Velebný

Školský rok: 1953
Trieda: III. B
Triedny prof.: Jozef Žitňanský
František Adam, Viera Adamčíková, Július 
Bačík, Terézia Baloghová, Alžbeta Bandzi, 
Július Barkoci, Teodora Bázliková, Dorota Bi
roššová, Beata Cvíčelová, Vlastimila Cvíčelová, 
Ján Čierny, Valéria Frtúsová, Lívia Hlotáková, 
Ján Horváth,  Vlastimil Hromada, Milan 
Kachnič, Lýdia Kollárová, Jozef Kondel, Tibor 
Korbell,  Ladislav Kršiak,  Lukáš Kúdela,  Mar
ta Mankovická,  Milan Medúz,  Lýdia Mor
genšternová, Milan Mráz, Cyril Nichta, Jozef 
Oslanec, Marta Páleníková, Jozef Slušný, Cy
ril Šebo, Mária Taby, Viera Tóthová, Silvester 
Tvrdoň, Roman Uškert,  Tibor Valášik, Anna 
Wertheimerová, Bibiana Zahorianská

Školský rok: 1954
Trieda: IV. 
Triedny prof.: Rozália Vrbová, Miroslav Meliš
Štefan Akáč, Michal Bátovský, Elena Bónová, 
Albert Čuba, Ivan Drahoš, Ivan Geröfi, Da niel 
Gonda, Albert Hrbatý, Tibor Husár, Judita Ja
kabová, Miroslav Kachnič, Anton Klein, Eva 
Kleinová, Klarisa Klepetková, Vojtech Krajčír, 
Blažej Lecký, Margita Michaličková, Silvia 
Molleková, Margita Múčková, Eduard Póč, 
Ivan Pokoj, Eduard Považan, Aladár Randík, 
Alexander Studnický, Viera Szabová, Júlia 
Šárková, Eva Štimmelová, Irena Šustáková, 
Michal Vanger, Melita Varghová, Július Zan
ko, Edmund Maloyer, Pavol Čipka, Alexander 

Bátovský, Ján Ďurech, Anton Hlaváč, Jozef 
Janoviak, Ján Makovíny, Peter Mihálik

Školský rok: 1954
Trieda: IV. 
Triedny prof.: Ida Lichtnerová
Oto Antalfi, Ondrej Bálint, Jozef Bôb, Magda 
Bónová, Jozef Cagáň, Ivana Faragová, Bar
nabáš Guba, Mária Guličková, Gizela Chmel
ničná, Valéria Jakubíková, Paula Kirilová, 
Daniel Líška, Anna Micheľová, Margita Ober
francová, Gizela Pástorová, Jaroslav Repáň, 
Gizela Sekerková, Anastásia Slušná, Valéria 
Stahová, Tibor Šabo, Dominik Šebo, Anna Še
bová, Katarína Šinkovicová, Ján Švába, Michal 
Švaral, František Taliga, Ladislav Vida, Alžbeta 
Verešová

Školský rok: 1955 
Trieda: XI. A
Triedny prof.: Henrich Šaling
Ján Adam, Berta Bajerová, Štefan Bohunický, 
Gabriela Gažová, Alexandra Hirnerová, Pavol 
Hollý, Mária  Jančová, Mikuláš Kollár, Jozef 
Kosorín, Karol Kosorín, Justína Kosorínová, 
Anna Kostolániová,Ludovít Kotrus, Dominik 
Kováč, Pavol Kozák, Július Laco, Anton Luky, 
Alica Marošiová, Tibor Múdry, Julian Pa cher, 
Ladislav Plánočka, Teodor Prachár, Ondrej 
Rudzan,Marta Spišáková,Ivan Stojkoff,Jozef 
Štrba,Ľudovít Tóth,Viliam Tóth,Eva Tóthová,
Július Trgo,Ivan Valach,Štefan Valach,Katarí
na Vozárová

Školský rok: 1955
Trieda: XI. B
Triedny prof.: Elena Šurdová
Dušan Babala, Mária Behulová, Ivan Benčík, 
Mária Boháčová, Attila Bory, Ľudmila Brzová, 
Jozef Čierny, Anton Čulík, Daniel Gunár, 
Dominik Halabuk, Elena Heišlerová, Júlia 
Kiššová, František Kmeť, Mikuláš Kováč, 
Ladislav Kundaker, Florián Makáň, Štefan 
Morvay, Ján Muráni, Štefan Pomothy, Štefan 
Šebo, Anna Švihranová, Mária Tóthová, Ján 
Udvardy, Terézia Uhnáková, Helena Ura mová, 
Melánia Valová, Tibor Vecán, Viktor Wit
tlinger, Božena Bajanová, Ján Boldiš, Michal 
Fašánek, Ondrej Homola, Jozef Obický, Juraj 
Slepánek, Jozef Vagovský, Alžbeta Holčeková, 
Eleonóra Frtúsová

Školský rok: 1956
Trieda: XI. A
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Triedny prof.: Augustín Šebȍk
Soňa Barthová, Jozef Bernáth, Ivana Brod
nianska, Erika Budaváryová, Ľudovít Cibuľka, 
Ondrej Deman, Gizela Dodková, Rudolf Ferenc, 
Justína Foltánová, Tomáš Gerȍ, Anton Hižnay, 
Ivan Horský, Agneša Ižoffová, Ladislav Jančiar, 
Valentín Kanyar, Oľga Klačková, Margita Keu
schová, Ján Kováč, Dagmar Kupčová, Mária 
Kúdelová, Viera Lopušná, Anna Madarásová, 
Tibor Machay, Anna Mojžišová, Karol Mur
gaš, Miroslav Nandory, Ladislav Nilaš, Mária 
Precechtelová, Karol Reindl, Mária Salajová, 
Milan Samotný, Miloš Szabó, Eva Šabová, Emil 
Števko, Róbert Švoňavec, Irena Uhnáková, 
Alexander Valach, Katarína Vojtášová, Peter 
Weil, Oľga Kluchová, Katarína Szabóvá rod. 
Švaralová

Školský rok: 1956 
Trieda: XI. B
Triedny prof.: Rozália Vrbová
Marta Barbolyášová, Alžbeta Bartošová, Jozef 
Búri, Ján Halabuk,  Anna Halabuková, Ire
na Hlôžková, Vincent  Jančo, Mária Janíková, 
Mária Kmeťová, Jaroslav Kosorín, Alžbeta 
Košová, Marek Kotrus, Vojtech Kozáč, Marta 
Kravarčíková, Zuzana Kriváčeková, Cyril Kr
šiah, Anna Lintnerová, Anna Maďarová,  Mag
daléna Mesárošová, Emil Nichta, Pavol Pacala, 
Eva Pavúková, Irena Sakállošová, Pavol Šinák, 
Oľga Škvarková, Rozália Šumerajová, Anna 
Šuránska, Magdalena Tonhaiserová, Ľudovít 
Tóth, Filip Trukus, Zlatica Valentová, Gustáv 
Varga, Ružena Verebešová, Alžbeta Čepelová

Školský rok: 1956
Trieda: XI. C
Triedny prof.: Henrich Šaling
Ivan Borovský, Mikuláš Bottlík, Helena 
Dvorská,  Eugen Garai, Branislav Hadač, Iva 
Hadačová, Ján Hentz, Margita Ježkovská, Sonja 
Kalinová, Marta Kertészová, Marián Konský, 
Mária Košová, Oľga Maruniaková, Imrich Moj
žiš, Magdaléna Pápešová, Vladislav Pechočiak, 
Jozef Petrík, Marta Petrovská, Karolína Po
mothyová, Alexander  Sedlák, Štefan Stanko, 
Elena Szulényiová, Estera Takáčová, Marián 
Uhrík, Branislav Vargic, Alexander Zálešák, 
Juliana Koreňovská, Judita Šováňová, Ján Plu
tinský

Školský rok: 1956
Trieda: XI. D
Triedny prof.: Jozef Žitňanský

Zuzana  Bartková, Mária Bartková, Július Bie
lik, Margita Brnušáková, Gabriel Budinský, 
Ladislav Cserei, Aurel Čipák, Oľga Dvorštia
ková, Katarína Fídesová, Ilda Foersterová, 
Zuzana Grídová, Pavol Havran, Tibor Heveši, 
Pavol Hlavatý, Ida Hlotáková, Mária Jančová, 
František Kasáš, Anna Klimentová, Štefan 
Kollár, Milan Kúdeľa, Mária Nogová, Anna 
Palkovičová, Jozef Pavlov, Aladár Ragáč, Eliš
ka Sedláčková, Eva Solčanská, Ema Stupková, 
Ivan Šudík, Zuzana Tabyová, Ján Trnavský, 
Magdaléna Zatráková, Aladár Zórád

Školský rok: 1957 
Trieda: XI. A
Triedny prof.: Rudolf Lichtner
Jana Babalová, Daniel Baláž, Alexander Bara
nyai, Júlia Barišová, Ján Baroška, Hilda Bábová, 
Alžbeta Beňová, Ján Birčák, Ružena Boldišová, 
Ján Borovský, Helena Brezinová, Jozefína 
Brezinová, Zuzana Britková, Tomáš Brza, Mi
lan Budinský, Jozef Čenger, Agnesa Dobeková, 
Alžbeta Dobóová, Cyril Dobrovolný, Jozef Do
kupil, Roman Ferjanc, Eva Flautnerová, Gab
riel Földi, Ivan Gašparík, Gabriel Hašenčík, 
Ladislav Hámoroš, Magdalena Herková, Lívia 
Hevešiová, Karol Horváth, Jozef Hrabina, Jozef 
Hrúz, Gizela Lomjanská, Alžbeta Lošonská, 
Eva Mäsiarová, Anna Medzihradzká, Katarína 
Petrášová, Elena Struhárová, Karolína Dot
ková, Zoltán Fótyi, Jaroslav Nemeček

Školský rok: 1957
Trieda: XI. B
Triedny prof.: Miroslav Meliš
František Jablonický, Anna Jakubíková, Eva 
Jančiková, Mária Junóová, Gizela Kapus
tová,  Anna Kardošová, Arpád Kecskés, Mária 
Kevická, Elemír Konský, Štefan Korček, Ján 
Kostoláni, Milan Kováčik, Zuzana Králiková, 
Mária Kristínová, František Krkoš, Anna 
Krnčoková,  Helena Kupčová, Erika Kurdiová, 
Daniel Kysel, Milan Lipták, Milan Mališ, Eva 
Michalcová, Ján Mikloško, Rozália Mokošová, 
Ivan Otepka, Eva Ovaryová, Adrián Palenčár, 
Červenka Pastierová, Mária Patayová, Ivan 
Perlaki, Mária Petríková, Darina Polievková, 
Jaroslav Šovčík, Milan Švolík,  Mária Behúlová

Školský rok: 1957 
Trieda: XI. C
Triedny prof.: Zora Hoffmanová
Jozef Béreš, Eugen Coplák, Milan Javorský, 
Anna Královská, Emília Lehocká, Ľudmila 
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Patakyová, Anna Paulínyová, Jozef Rajecký, 
Rudolf Rácz, Veronika Reitmannová, Ivan 
Seemann, Mária Senešiová, Ján Slančík, Eva 
Slaninková, František Slušný, Vojtech Slušný, 
Ján Studenič, Michal Svetík, Ján Szabó, Jolana 
Szabóová, Ladislav Sziller, Marta Szobiová, 
Lívia Šalingová, Imrich Schmidt, Mária Schro
mová, Ľudovít Števko, Mária Šturcová, Dušan 
Tokár, Milan Tóth, Marta Tóthová, Jozef Uram, 
Ladislav Ürge, Ján Valo, Bruno Vokáč, Milan 
Šajgalík, Ružena Kotrusová

Školský rok: 1958
Trieda: XI. A
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Jozef Adam, Pavel Baláž, Jozef Bariš, Jozef 
Bartha, Adriana Bažová, Anna Bednáriková, 
Sta nislava Bellová, Milan Boldiš, Katarína 
Botková, Mariana Cimmermannová, Emília 
Dodková, Magda Guthiová, Marián Hagovský, 
Jolana Holčeková, Anna Homolová, Helena 
Horniaková, Milan Horský, Július Hováth, 
Ján Janáč, Eva Jurčová, Jozef Kaiser, Katarína 
Kaszásová, Agnesa Klačková, Mária Licht
nerová, Blažej Pavlík, Vladimír Petráš, Fran
tišek Struhár

Školský rok: 1958 
Trieda: XI. B
Triedny prof.: Ida Lichtnerová
Eva Bušniaková, Tibor Jančok, Mária Kar
došová, Vladimír Kliment, Magda Kondačová, 
Pavel Kostyrko, Alžbeta Kováčová, Zuzana 
Kóšiová, Anna Križanová, Štefan Kúdela, Jozef 
Lacko, Daniel Láni, Imrich Maraček, Estera 
Máčajová, Irena Máčajová, Ida Miksaiová, Zu
zana Míčová, Marta Némethová, Mária Nich
tová, Ján Obrcian, Ivan Ondruš, Mária Oslan
cová, Alžbeta Pohronská, Eva Polláková, Mária 
Považanová, Erika Žáková, Magda Vargová

Školský rok: 1958
Trieda: XI. C
Triedny prof.: Elena Šurdová
Rudolf Krajč, Elena Makáňová, Anna Me
siariková, Elena Murgašová, Gizela Ráczová, 
Antonia Rajtárová, Jozef Strelka, Gabriela 
Stupková, Teodora Szobiová, Štefan Šebo, 
Ľubica Schvarczová, Erika Schweierová, Lucia 
SchmidtFajlíková, Renata Steffelová, Antonia 
Štrbová, Gizela Šuránská, Gizela Švábová, Eva 
Tóthová, Anton Torda, Alojz Turanský, Filip 
Uhnák, Jozef Urban, Silvia Űrgeová, Vladimír 
Valent, Mária Vargicová, Zuzana Vrecníková, 

Terézia Zapletajová, Marian Zorkóczy, Ernest 
Zapletaj

Večerné štúdium
Triedny prof.: Cyril Machay
Gabriel Frajka, Ján Holúbik, Zoltán Kisely, Ján 
Kocman, Jozef Krátky, Štefan Lecák, Štefan 
Mravec, Juraj Pavúk, Eva Szőkeová, Tibor Brza

Školský rok: 1959
Trieda: XI. A 
Triedny prof.: Henrich Šaling
Ákos Ákossy, Agneša Ákossyová, Ľubomír 
Bada, Alojz Balogh, Alfréd Baroška, Erika 
Bartošová, Marta Blašková, Jozef Bohumel, 
Stanislav Bóna, Mária Braunerová, Darina 
Burčová, Milan Čabrák, Eva Csalfová, Juraj 
Daniš, Anna Deáková, Katarína Fabianová, 
Igor Feldosejev, Margita Frányiková, Anna 
Gašparová, Ondrej Gerstner, Božena Gon
došová, Mária Gregorová, Ladislav Havran, 
Marián Havran, Alžbeta Horanská, Michal 
Ivan, Ján Jakab, Janka Kaczianová, Oľga Ko
panická, Gabriela Kopernická, Genovéna Ko
pernická, Pavol Kopernický, Peter Kothaj, Oľga 
Kothajová, Igor Lintner

Školský rok: 1959
Trieda: XI. B
Triedny prof.: Augustín Šebők
František Arvay, Elena Bálintová, Fedor 
Bräuer, Peter Bušniak, Anna Horváthová, Eva 
Kardošová, Ivan Karlík, Klára Konská, Jozef 
Kornoš, Júlia Kostolániová, Eva Kosorínová, 
Mária Kotlárová, Magda Kotorová, Anna 
Kováčová, Ladislav Kováč, Mária Kusá, Gizela 
Kvanková, Emília Labayová, Boris Lazár, Ele
na Líšková, Marta Maďarová, Vincent Mäsiar, 
Dušan Nemetz, Mária Ováryová, Jozef Palko
vič, Ján Paulény, Anton Pivarč, Milan Repáň, 
Magda Sabadošová, Marek Solmoši, Ján Šimák, 
Eva Tokárová, Štefan Tottszer, Štefan Valentík, 
Ladislav Vojtáš

Školský rok: 1959
Trieda: XI. C
Triedny prof.: Jozef Žitňanský
Mária Bajanová, Božena Bátovská, Zoltán 
Géci, Anna Hruškovičová, Elena Martonová, 
Ján Melíšek, Elena Miartušová, Július Mucha, 
Mária Pastierová, Alica Plánočková, Margi
ta Prachárová, Klára Anna Puššová, Alžbeta 
Ráchelová, Eva Viera Seidlová, Milan Miloslav 
Slobodník, Vladimír František Smetka, Mária 
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Svetíková, Henrich Šaling, Anton Šebo, Anna 
Šmelíková, Ľubomír František Šovčík, Róbert 
Števko, Helena Mária Štroffeková, Štefánia 
Helena Šuranská, Štefan Trhan, Miroslav 
Michal Turanský, Rudolf Urban, Karol Varga, 
Milan Volko, Ondrej Zima, Zuzana Zlesíková, 
Alexander Žiak, Tibor Brza

Školský rok: 1960
Trieda: XI. A
Triedny prof.: Ľudovít Bakaj
Adrienna Bachňáková, Hildegard Barošková, 
Jana Bellová, Igor Benčík, Ján Bezek, Anna 
Bitarovská, Izabella Eva Bognárová, Ľudovít 
Britka, Anna Budinská, Ján Dobias, Dušan 
Držík, Július Gaál, Zita Grmanová, Roland 
Gregor, Mária Gulyášová, Pavol Gunár, 
Ružena Gunárová, Ľudovít Herda, Fridrich 
Hlava, Eva Juhászová, Vladimír Jurčo, Tať
jana Kachničová, Katarína Kalavná, Etela 
Keršňáková, Gabriel Kišš, Danica Lanštiaková, 
Etela Morgenšternová, Helena Nagyová, Karol 
Pachinger, Eva Pémerová, Daniel Zaťka

Školský rok: 1960
Trieda: XI. B
Triedny prof.: Ida Lichtnerová
Jozef Bada, Eva Hečková, Eva Jančová, Ivica 
Jurášová, Emília Kluková, Zuzana Kňažovi
cová, Gabriela Krištofová, Dušan Kupča, Jú
lius Kupča, Anna Kvanková, Erika Lichá, 
Renáta Lukáčová, Ján Máčaj, Rozália Máča
jová, Ladislav Mikuš, Marián Mistrík, Emília 
Mojžišová, Ľudovít Nemec, Gabriela Néme
thová, Gizela Nilašová, Gabriel Palášti, Ján 
Pastierovič, Katarína Petrovičová, Jurajka 
Rómová, Elena Szemethyová, Zlatica Ska
ličanová, Dušan Somora, Jozef Šebo, Ľudovít 
Šmelík, Júlia Šütőová, Gejza Tóth, Eva Verešová

Školský rok: 1960
Trieda: XI. C
Triedny prof.: Zora Hoffmannová
Peter Čierny, Zuzana Dóková, Margita Ko
privová, Júlia Legáthová, Dušan Mäsiar, Ivan 
Pastier, Magdaléna Prilzová, Anna Salajová, 
Jolana Sárazová, Anna Sedláčková, Eva Stará, 
Mária Šabová, Margita Šišková, Katarína 
Štempelová, Júlia Števková, Ondrej Švec, Šte
fan Švoňavec, Ildikó Takáčová, Janka Taligová, 
Alexander Teleky, Lýdia Tomajková, Hele
na Tóthová, Pavel Tögel, Anton Uhnák, Jú
lius Uhrík, Anna Uramová, Eva Valašíková, 
Koloman Varga, Judita Vokonová, Darina 

Vozáriková, Ján Vydra, Richard Žarnovičan, 
Helena Miartušová

Školský rok: 1961
Trieda: III. A
Triedny prof.: Elena Šurdová
Miroslav Bil, Juraj Brazman, Mária Čikkelová, 
Gabriel Drenka, Anna Filkornová, Klára 
Geröfiová, Peter Holba, Jozef Hubaček, Zuza
na Chrenková, Anna Janková, Beata Kissová, 
Magdaléna Kepencayová, Anastázia Kočišová, 
Eva Kováčiková, Margita Kusiová, František 
Kyselica, Peter Lovász, Drahomíra Mäsia
rová, Anton Podhorný, Eva Rauková, Ildikó 
Rischáneková, Ernest Simonutti, Oľga Strán
ska, Vojtech Szabó, Zoltán Szabó, Ondrej Šuba,  
Boris Uškert, Mária Úškrtová, Miroslav Valo, 
Teodor Varga

Školský rok: 1961
Trieda: III. B
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Ján Bahna, Štefan Balogh, Július Bartaloš, 
Margita Botková, Ivan Cimmernann, Ľudovít 
Gonda, Marta Hadačová, Emília Jančiarová, 
Mária Klimentová, Mária Konská, Marián 
Križan, Milan Krošlák, Magdaléna Lauková, 
Božena Loišová, Jozef Lupták, Darina Nem
cová, Július Pálinkáš, Rozália Poláková, La
dislav Poliak,  Eva Richterová, Július Rubinský,  
Margita Siekelová, František Stareček, Štefan 
Suchánsky, Michal Šimo, Ľubomír Štamposký,  
Richard Šuman, Zuzana Tomášová, Čaba Tóth, 
Viera Wágnerová

Školský rok: 1961
Trieda: III. C
Triedny prof.: Anna Randíková
Ján Bartoš, Pavol Čavojec, Jana Čepelová, Sil
via Danišová, Ivan Daubner, Alexander Heff
ner,  Zlatica Horváthová, Zoltán Jancsa,  Mária 
Juhászová, František Kostolányi, Helena 
Kubaláková, Stanislav Kúdela, Mária Kúde
lová, Ivan Lazorišák,  Mária Lehocká, Juraj 
Lutovsky,  Viola Macková, Jozef Márkus, Zlat
ica Mordáčiková, Ján Pastier, Dominik Síkeľa, 
Antónia Šmodrková, Gizela Uhrinčaťová, Kve
toslava Vadovičová, Zuzana Lengőová, Fran
tišek Mudrik

Školský rok: 1961
Trieda: III. M
Triedny prof.: Juraj Precechtel
Tibor Andruska, Mária Bednáriková, Alžbeta 
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Csandová, Peter Éder, Mikuláš Forgács, Eugen 
Gajdosík, Arpád Galgóczy, Tomáš Guggenberg
er, Mária Hengericsová, Alžbeta Mihálková, 
Eva  Missíková, Mária Pappová, Lenka Potay
ová, František Pásztor, Júlia Pásztorová, Atila 
Pindúr, František Svarba, Ján Szabó, Anna Sza
layová, František Száraz, Helena Szedmáková, 
Ondrej Szoby, František Szurovi, Ondrej 
TripiskaKöllő, Juraj Ürge, Eugénia Kürthyová

Školský rok: 1961
Trieda: Maturita dôstojníkov
Triedny prof.: Gizela  Chmelničná
Ondrej Beracka, Štefan Blaško Kováč,  Imrich 
Buday, Jozef Cyprus,  Michal Grech,  Miroslav 
Charvát, Vávro Jančuš, Štefan Kozár, Imrich 
Matúška, Ladislav Nemec, Jozef Sukup, Jozef 
Šlampa, Viliam Šranko, Andrej Tarča, Ján 
Virčik

Školský rok: 1962
Trieda: III. A
Triedny prof.: Henrich Šaling
Eva Bitarovská, Juraj Britka, Kvetoslava 
Číkošová, Alžbeta Doháňová, Dušan Foltán,  
Pavol Fülöp, Vojtech Gajdošík,  Edgar Hoff
mann, Štefan Horváth,  Júlia Horváthová,  
Peter Kardoš, Edita Karulová, Stanislav Ko
pernický,  Ján Krištof,  Magdaléna Kubišová,  
Darina Kubovičová, Viera Majerová, Jozef Mar
tinec, Pavol Mucha, Peter Ondruš, Ján Parák, 
Ján Šebo, Anton Šimegh, Ábel Šmondrk, Bože
na Števková, Karol Švaral, Eva Turanská, Anton 
Uhrík,  Ladislav Žáčik,  Jozefína Žitníková

Školský rok: 1962
Trieda: III. B
Triedny prof.: Augustín Šebȍk
Tatiana Badová, Emil Bakoš, Júlia Baloghová, 
Jana Beňovská,  Alžbeta Brestovská, Ján Gábrš, 
Alžbeta Geletová, Mikuláš Getler, Ladislav 
Gondoš, Eva Guťanová, Beáta Hanulíková, Eva 
Hlavatá, Ľudmila Jančaťová, Anna Kajáne
ková, Alžbeta Klimentová, Antónia Klimová, 
Jozef Koháry, Teodor Kollárik, Viera Kutrľová, 
Peter Nemetz, Eva Nyíriová, Milan Petruška, 
Jana Píšová, Anna Píšuthová, Klára Pustaiová, 
Marta Pasiarová, 
Katarína Sedláčková, Daniela Smetková, Karol 
Šebök, Magdaléna Štroffeková, Gabriela Šule
ková, Terézia Tarišková, Eva Valentková, Gize
la Zolyomiová

Školský rok: 1962
Trieda: III. M
Triedny prof.: Rozália Vŕbová
Jozef Árvai, Estera Batarová, Margita Bónová, 
Mária Cziróková, Vojtech Čenger, Anna
mária Dohányová, Tamara Germánová, Ivan 
Gőcze, Anna Hindiová, Juliana Hindiová, 
Helena Kenderová,  Ľudovít Kováč, Margita 
Kravárová, Mária Ladanyová, Ladislav Mé
száros, Priška Orbánová, Zuzana Szaboová, 
Ľudovít Sáraz, Katarína Tóthová, Eva Varga,  
Zuzana Váradyová

Školský rok: 1963
Trieda: III. A
Triedny prof.: Jozef Žitňanský
Lívia Brodnianska, Marta Čavojcová, Alexan
der Ekstein, Ján Herka,  Mojmír Kokles, Teré
zia Kollárová, Ján Anton Lukáč,  Ladislav Mar
tinovič, Katarína Pachingerová, Miloš Pethő, 
Anna Považanová,  Katarína Ráczová, Vojtech 
Szobi, Pavol Ján Škubla, Anton Šurda, Mária 
Tajnayová, Eva Thomasová, Božena Vajdová

Školský rok: 1963
Trieda: III. B
Triedny prof.: Milan Drahoš
Silvia Babóová, Margita Barišová, Eva Gerő
fiová, Anna Gyöngyöšiová, Florián Hansko, 
Valéria Hauliková, Elena Herková, Alžbeta 
Chvojková,  Vojtech Ižold, Darina Kišková,  
Magda Kováčová, Elena Krajčiová,  Ľudevit 
Kupča, Berta Lutovská, Helena Máčajová,  Ele
na Márföldyová, Oľga Nuotová, Ján Strelka, 
Róbert Šimon, Margita Štrbová, Marta Ze
ngőová, Magdaléna Mühlová, Jarmila Potocká,  
Peter Lupták

Školský rok: 1963
Trieda: III. M
Triedny prof.: Eva Mokošová
Agneša Balázsová, Valéria Baráthová,  Peter 
Beňovsky, Zuzana Berkesiová, Šarlota Bo
rossová, Mária Ďuriášová, Gizela Gilányiová, 
Katarína Halászová, Katarína Hluchanová, 
Magdaléna Jánosyová, Mária Kalita, Štefan 
Lipták, Katarína Magdaová,  Imrich Miklás, 
Eva Nagyová, Mária Pieckaová, Eva Schwei
erová, Irena Zajacová, Vincent Šipoš

Školský rok: 1963
Trieda: Maturota dôstojníkov
Triedny prof.: Ľudovít Bakaj
Štefan Binder,  Jozef Cvopa, Karol Čelinák, 
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Pavel Debnár, Miroslav Demeter, Ľudovít 
Horňák, Ján Kováč,  Jozef Krištof, Andrej Krš
jak, Jiří  Kysela,  Jozef Lužný,  Vojtech Mitala, 
Ján Prístavok, Slavomír Sýkora, Emil Záverák

Školský rok: 1964
Trieda: III. A
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Anna Benková, Alžbeta Berkešová, Jozef Frtús, 
Milan Gajdoš,  Štefan Gutyán, Zoltán Hámoros, 
Július Herceg, Emil Holečka, Ján Janček, Matil
da Janovická, Juraj Kopolovič, Mária Kos
máliová, Ladislav Kováčik, Oľga Kukučková, 
Elena Majerová, Štefánia Mrázová, Marta Pap
pová, Marián Sedliak, Ján Strelec, Jozef Švolík, 
Mária UdvardyováLiptáková, Ján Sklenka, 
Milan Šeršík

Školský rok: 1964
Trieda: III. B
Triedny prof.:  Elena Šurdová
Anna Adamcová, Ružena Balážiková, Kristína 
Heffnerová, Alžbeta Hlôšková, Eva Jančoková, 
Elena Kňazovicová, Mária Lengyelová, Marta 
Lomenová, Margita Macvaldová,  Agnesa Neu
mannová, Oľga Ondrová, Terézia Ondrová, 
Emília Oravcová, Zita Šebová, Mária Šlachtová, 
Marianna Šimovičová, Mária Turáková, Vlas
ta Velebná,  Emíla Žárová,  Božena Lehocká r. 
Vajdová, Ján Števko
Školský rok: 1965
Trieda: III. A
Triedny prof.: Zora Hoffmanová
Štefan Bálint, František Bányai, Vojtech Bar
ta, Helena Barzóová, Vladimír Benčík, Július 
Bernáth, Mária Divékyová, Viktor Dobal, Mag
da Filipová, Ivan Gonda, Stanislav Homola, 
Mária Hudecová, Klára Keršňáková, Vladimír 
Kompan, Anna Konská, Ivan Kováč, Katarína 
Kováčová, Ida Labajová, Dušan Lasab, Daniel 
Ľachký, Peter Mikle, Ján Minich, Dušan Mud
rončík, Pavol Ondruš, Katarína Paláštiová, Ján 
Rabajda, Štefan Šebo, Pavol Šinko, Ľubomír 
Šolc,Mikuláš Šoóš, Milan Šulka, Mária 
Tarišková, Vladimír Tonkovič, Ladislav  Varga

Školský rok: 1965
Trieda: III. B
Triedny prof.: Ľudovít Bakaj
Zora Benická, Marta Bónová, Mária Doná
thová, Lenka Filipiaková, Eva Hajdamárová, 
Mária Holečková, Katarína Horáková, Oľga 
Horňáčeková, Agneša Jakabová, Emília 
Kohútová, Mária Kosorínová, Ilda Kovácsová, 

Viera Kováčová, Alžbeta Labajová, Eleonóra 
Lomenová, Dana Mačeková, Edita Marföldy
ová, Dalma Martinyová, Marta Melicherová, 
Anna Mikleová, Marta Nízlová, Marta Polia
ková, Viera Pomothyová, Terézia Strečková, 
Anna Šebová, Lívia Šebová, Eleonóra Šu
kolová, Vlasta Šustáková, Mária Tonkovičová, 
Želmíra Uhliariková, Mária Uškertová, Beata 
Vaculová, Etela Valábeková

Školský rok: 1965
Trieda: III. C
Triedny prof.: Augustín Šebȍk
Rozália Berkešiová, Adriena Borovská, Anna 
Bystrická, Viera Čameková, Helena Čerbová, 
Eva Danišová, Viera Dobrovolná, Helena Ďat
ková, Ľubica Gogová, Gabriela Grúňová, Zu
zana Gunárová, Mária Hučíková, Veronika 
Chmelíková, Oľga Chovancová, Júlia Ižoldová, 
Elena Jánosiová, Eva Kapitáňová, Margita 
Koszorúsiová, Katarína Krieková, Eva Lim
bergová, Mária Lukáčová, Helena Pastierová, 
Ružena Pénzešová, Magdaléna Pivarčiová, 
Viera Polačeková, Emília Skokanová, Zdenka 
Slušná, Mária Szoboňová, Mária Stribulová, 
Alžbeta Szabová, Mária Ševcová, Mária Šva
ralová, Margita Tuhárska, Valéria Turanská, 
Etela Tutajová

Školský rok: 1965
Trieda: III. M
Triedny prof.: Juraj Precechtel
Ľudovít Adruška,  Mária Antalová, Ladislav 
Balázsy, Helena Bónová, Alžbeta Brániková, 
Alžbeta Buchtová, Jozef Buri, Mária Čuková, 
Ladislav Daru, Klára Forgácsová, Helena Hú
diková, Ernest Kráľ, Rozália Lojdová, Irena 
Macáková, Štefan Macák, Monika Maťová, 
Mária Nagyová, Alžbeta Nyúlová, Gizela Oro
siová, Dina Pásztorová, Ján Pásztor, Mária 
Szulényiová, Mária Tóthová, Eva Váradyová, 
Mária Viceová, Helena Zsilinszká

Školský rok: 1965
Trieda: Maturita dôstojníkov
Triedny prof.: Margita Múčková
Štefan Andráš, Jaroslav Bart, Mikuláš Bielik, 
Jozef Bošanský, František Budaváry, Ján Dvonč, 
Rudolf Gahúr, Ján Hamar,  Štefan Hano, Ján 
Huňa, Dezider Chudý, Zdenek Klain, Fran
tišek Kopják, Pavol Kršjak, Ján Kubik, Ľudo
vit Macúch, Rudolf Medvecký, Jozef Mikuláš, 
Jozef Mĺkvy, Pavol Ovsenák, Jozef Plulík, Karol 
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Strečka, Jozef Sykorčin, František Tóth

Školský rok: 1966
Trieda: III. A
Triedny prof.: Imrich Lukáč
Terézia Abelovská, Daniela Bilová, Jozef Daniš, 
Eva Eckfeldová, Eva Filipoóvá, Viera Gocová, 
Ľudmila Hlôšková, Nora Horňáková, Milan 
Hrušovský, Alexander Ivkovič, Pavol Jakubík, 
Marta Kardošová, Ľudovít Kiš, Oliva Klimen
tová, Vladimír Kováč, Mária Kopčanová, Edu
ard Krekovič, Anna Kubíková, Pavol Meňuš, 
František Novosád, Mária Pavlová, Magdaléna 
Pilníková, Ľubica Poliaková, Júlia Považanová, 
Viera Skarbová, Helena Sokolová, Mária So
molaiová, Angela Staněková, Teodora Stoj
ková, Štefánia Smiriaková, Katarína Šurdová, 
Ján Uhnák, Valária Vargová, Miroslav Vereš

Školský rok: 1966
Trieda: III. B
Triedny prof.: Jozef Filip
Miroslav Baláž, Ľubica Barthová, Eva Britková, 
Štefan Coloň, Ružena Červenáková, Ľudovít 
Drappan, František Dudáš, Emil Hadvin, Ju
raj Havetta, Ján Herc, Oľga Hlavatá, Edita 
Hoffmannová, Vincent Holečka, Elena Hri
karenková, Kvetoslava Jasná, Viera Klučková, 
Mikuláš Kopernický, Vladimár Košťál, Júlia 
Lakatošová, Mária Mangultová, Jozef Matejka, 
Jaroslav Muráni, Eduard Obert, Ľudmila Pra
muková, Štefan Precechtel, Jozef Račka, Ire
na Sabová, Eduard Samlek, Elena Spišiaková, 
Jozef Svetík, Alexander Šivo, Anton Schultz, 
Karol Šuth, Eugen Schweier, Zuzana Vitálová, 
Ján Weisz, Ján Žarnovičan

Školský rok: 1966
Trieda: III. C
Triedny prof.: Jozef Žitňanský
Paulína Badová, Lýdia Mária Beráneková, 
Oľga Bosmanová, Anna Dobošová, Soňa Eck
steinová, Veronika Halásová, Alena Hegyi
ová, Alžbeta Hlôšková, Elena Hlôšková, 
Daniela Hôrová, Mária Hríbiková, Mária Chu
jacová, Emília Ižoldová, Anna Kissová, Alžbeta 
Kozmáliová, Zdena Krajčovičová, Viera Oliva 
Kuchtová, Anna Lipovská, Eva Minichová, Jana 
Murgašová, Marta Nilašová, Oliva Nováková, 
Mária Pastierová, Viera Petrušková, Helena 
Sentkerestyová, Marta Šamová, Mária Škore
cová, Anna Śtefancová, Júlia Švecová, Zuzana 
Mária Tesáková, Ľudmila Trhanová, Mária 
Helena Žilková, Emília Jašicová

Školský rok: 1966
Trieda: III. M
Triedny prof.: Eva Mokošová
Marta Antalová, Júlia Árvai, Szilvia Béresová, 
Magdolna Demeterová, Eva Gajdosíková, Er
zsébet Galgóczy, Lajos Grendel, Zsuzsanna 
Hluchánová, Irén Jobbágy, Károly Kardos, Zsu
zsanna Kovács, Éva Lakos, Zsuzsanna Maczák, 
Sándorr Mészáros, Katalin Molnár, Katalin 
Nagyová, Katalin Nagyová, Mária Novák, 
Katalin Nyúl, Piroska Péter, László Stehlík, 
Gyula Sztreda, Valéria Vargová

Školský rok: 1967
Trieda: III. A
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Hedviga Bányaiová, Štefan Belaňa, Agneša 
Benčatová, Zlatica Bukovenová, Viera Har
gašová, Jozef Horniak, Edita Húsková, Jozef 
Cha no, Ladislav Jakab, Vincent Kabát, Ján 
Kollár, Daniel Korbeľa, Gabriel Kováč, Milan 
Lamper, Adriana Lomenová, Emil Mánik, 
Marián Mäsiar, Pavol Mikle, Mária Opalinská, 
Oľga Pačesová, Štefan Szecső, Marian Šebök, 
Juraj Šimovič, Stanislav Titurus, Stanislav 
Turčok, Mária Valachová, Eva Vargová, Peter 
Winkler, Zoltán Zigo, Ján Zrubec, Rudolf Zubaľ

Školský rok: 1967
Trieda: III. B
Triedny prof.: Elena Šurdová
Mária Bavlnová, Marta Bednárová, Matilda 
Bódiová, Alica Búriová, Anna Danišová, Mária 
Danková, Elena Dobalová, Magdaléna Fara
gová, Anna Fekjačová, Judita Halászová, Anna 
Kupčová, Marta Majorová , Milada Mertanová, 
Katarína Molnárová, Katarína Némethová, 
Magdaléna Neumanová, Darina Pavúková, 
Mária Szádeczká, Terézia Sekerešová, Silvia 
Števiarová, Katarína Űrminčeková

Školský rok: 1967
Trieda: III. C 
Triedny prof.: Milan Drahoš
Tibor Bélik, Silvia Bognárová, Dana Budová, 
Miroslav Buránský, Zuzana Citoríková, 
Ján Červenák, Mária Gažová, Štefan Goga, 
Olívia Hrnčírová, Mária Ivanická, Daniela 
Kachničová, Zdena Kakurdová, Eugen Ka
laš, Ladislav Kazlov, Alexander Kišš, Helena 
Končoková, Mária Mengová, Ján Minich, Elena 
Peticová, Anna Prieberová, Božena Svetíková, 
Tibor Závodský, Jozef Svetík
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Školský rok: 1967
Trieda: III. D 
Triedny prof.: Augustín Šebők
Marianna Angletová, Branislav Bridiš,  Mária 
Hlaváčová, Peter Hraško, Ľubica Hrúzová, Ján 
Ivanič, Marta Ivanová, Štefan Jakab, Viera 
Kabátová, Marta Kalinová, Eva Konzalová, 
František Limberg, Eve Majerčíková, Eva 
Pavúková, Elena Suchanská, Viliam Tóth, 
Vie ra Uherová, Zdenek Vajda, Ján Valach, Pe
ter Valach, Jaroslav Valentíny, Dana Vančová, 
Katarína Žilinská

Školský rok: 1967
Trieda: III. M 
Triedny prof.: Štefan Kanyar
Margita Bystránska, Zuzana Bungyiová, Ka
rol Csontó, Margita Csontóová, Magdaléna 
Gergőová, Kyra Germánová, Jozef Gróz, Serena 
Gunyitsová, Eva Gyénová, Terézia Gyönyörová, 
Margita Királyová, Ernest Kováč, Július Kováč, 
Vojtech Kóša, Árpád Köteleš, Ľudovít Kúcs, 
Imrich Magyar, Mária Meszárosová, Viliam 
Nagy, Zuzana Polcsáková, Vilma Šléherová, 
Ján Szenesi, Eva Tóthová, Irenas Varádyová, 
Alžbeta Vojteková, Michal Zoller

Školský rok: 1968
Trieda: III. A 
Triedny prof.: Zora Hoffmannová
Štefan Báráň, Tibor Čornák, Oľga Dubnická, 
Anton Gozon, Viera Grausová, Erika Halašio
vá, Anna Havranová, Ján Homolka, Eva Hu
decová, Ľubomír Kyselica, Mária Liptáková, 
Mária Lukáčová, Juliana Márföldiová, Anna 
Páleníková, Anna Pastierovičová, Emil Píš, 
Alexander Poprac, Ján Sedláček, Jaroslav 
Suchánsky, Etela Sýkorová, Marta Schmid
tová, Emília Šoucová, Ľubomír Teliar, Ladislav 
Udvardy, Ľudmila Urbaníková, Peter Vaľko, 
Viera Verešová, Jozef Sakoš, Ladislav Zaikner

Školský rok: 1968
Trieda: III. B
Triedny prof.: Oľga Žitňanská
Vlasta Čechová, Pavol Čučka, Mária Dudášová, 
Anton Dukaček, Michal Gajdošík, Tibor 
Gašparík, Ján Goduš, Jozef Gubo, Božena 
Guťanová, Ondrej Herka, Štefan Hlaváčik, 
Pavol Horský, František Chmelár, Jozef Ivan, 
Valéria Kabátová, Vladimír Machajdík, Marta 
Mlynková, Ján Maravík, Silvia Nilašová, Ján 
Osvald, Karol Pohronský, Peter Reichel, Mária 

Šalková, Marta Štefanová, Jozef Štroffek, Miro
slav Tkáč, Júlia Tomašovská, Eva Urbanová, 
Jozef Zima

Školský rok: 1968
Trieda: III. C 
Triedny prof.: Ľudovít Bakaj
Elena Bavlnová, Zuzana Gajdošová, Eva 
Gérešiová, Anna Ivanová, Marianna Iva
nová, Eva Kišová, Angelika Koprdová, Ali
ca Kozáčková, Helena Krajmerová, Vie
ra Kristeková, Viera Krošláková, Zuzana 
Kulková, Mária Kupčová, Viera Libová, Anna 
Liptáková, Katarína Lehocká, Mária Mikul
cová, Katarína Névaiová, Daniela Pappová, 
Vlasta Považanová, Mária Pritzová, Katarína 
Šinková, Vilma Šmiriáková, Eva Šusteková, 
Veronika Tottszerová, Klára Váňová, Štefánia 
Vranská, Erika Winterová, Elena Zacharová, 
Terézia Zelnická

Školský rok: 1968
Trieda: III. D
Triedny prof.: Margita Múčková
Ján Bačík, Ružena Banská, Miroslav Bóna, 
Anastázia Cigáňová, Dagmar Grandtnerová, 
Ladislav Grečner, Anna Hanusová, Elena Ha
nusová, Mária Hlôšková, Blažena Hrubá, Ele
na Chovanová, Jozef Janček, Dušan Komen
da, Mári Kotorová, Jolana Kufnerová, Milan 
Kupča, Oľga Ľachká, Mária Maľová, Mária 
Micheľová, Eva Nedorolíková, Tomáš Németh, 
Mária Nováková, Margita Pastierová, Eva 
Pliešovská, Anton Priebera, Dušan Rabaj
da, Mária Repáňová, Irena Sokolová, Peter 
Škultéty, Štefan Šuhala, Otília Tesáková, Mária 
Trnkusová, Štefan Vöröš, Gabriela Záhorcová, 
Darina Zaťková, František Hochsteiger, Peter 
Fridrich, Štefan Točka

Školský rok: 1968
Trieda: III. M
Triedny prof.: Štefan Kanyar
Magdaléna Báťová, Tomáš Blaho, Zoltán Bo
gyó, Štefan Fabian, Lívia Foltánová, Július 
Geönczeöl, Judita Jánosyová, Zuzana Juhásová, 
Alžbeta Kocáková, Margita Konkolyová, Árpád 
Kováč, Tibor Kúcs, Katarína Liptáková, Lívia 
Léjdová, Pavel Matuška, Helena Matyasovsz
ká, Helena Molnárová, Eva Pappová, Ladislav 
Szmicsko, Hildegard Stehlíková, Marta Svite
ková, Eva Šallaiová, Hilda Tóthová, Irena Tó
thová, Katarína Trnavská
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Školský rok: 1969
Trieda: III. A
Triedny prof.: Jozef Filip
Stanislav Benčík, Zuzana Dobrovolná, Mária 
Ďurigová, Zdena Fábryová, Helena Gulyášová, 
Marta Hadvinová, Milan Chmelo, František 
Kardoš, Vladimír Kotrus, Jozef Komoň, Jozef 
Kováč, Peter Kováč, Ladislav Kracík, An
ton Kráľ, Ján Labaj, Antonín Louda, Katarí
na Lukáčová, Marta Marková, Jozef Micheľ, 
Katarína Miškóciová, Tatiana Moravčíková, 
Marta Obrcianová, Ladislav Pastier, Štefan 
Paulov, Eva Petrincová, Viera Pliešovská, Pris
ka Popracová, Eva Siekelová, Mária Staňová, 
Milan Suhaj, Ján Soboňa, Elena Šťastná, Hele
na Števuľová, Vladimír Vejo, Alexander Zaťko

Školský rok: 1969
Trieda: III. B
Triedny prof.: Imrich Lukáč
Vojtech Bagoči, Eva Bakovková, Eva Barišová, 
Ernest Botka, Milica Cibulková, Juraj Drenka, 
Anna Frtúsová, Jolana Gáfriková, Elena Gi
lanová, Gizela Gunárová, Božena Halušková, 
Eva Hruškovičová, Anna Kaffková, Viera Ko
torová, Dana Loišová, Kvetoslava Masaryková, 
Mária Peczeová, Nadežda Plutinská, Želmíra 
Slaninková, Marián Slušný, Magda Sokolová, 
Mária Solmošiová, Helena Šebová, Marta 
Šidová, Danuša Šinková, Eva Šrajevová, Viera 
Števáková, Milan Šuman, Andrej Vaš, Jozef 
Výboch, Július Žúbor, Alžbeta Morschlová, Ju
dita Precechtelová, Nazar Vaitovič

Školský rok: 1969
Trieda: III. C
Triedny prof.: Jozef Žitňanský
Mária Balážová, Milan Bridiš, Lukáš Červenák, 
Terézia Čuchorová, Magda Dubovská, Klára 
Frajková, Eva Gergelyová, Mária Holečková, 
Elena Homolová, Darina Chupáčová, Alena 
Janečková, Viera Kalinová, Viliam Kotrus, 
Anna Kováčová, Alžbeta Kramárová, Marta 
Lomenová, Katarína Lukáčová, Jozef Máčaj, 
Daniela Melicherová, Eva Nemcová, Judita Né
methová, Jozef Ondreáš, Elena Pluhárová, Ele
na Selecká, Mária Šabíková, Mária Šallayová, 
Vladimír Šebo, Jozef Tušan, Jolana Valachová

Školský rok: 1969
Trieda: III. M
Triedny prof.: László Kotrusz
József Árwai, Rózsa Bahíková, Éva Bónová, Er
zsébet Bungyiová, László Csókás, Mária Dal

madyová, László Drevený, Géza Gőcze, Márta 
Grózová, Mária Hindiová, Katalin Juhásová, 
Ilona Kecskésová, Márgit Levická, Zsuzsan
na Liptáková, Mária Mlinkovičová, Ágnes 
Nagyová, Éva Paráková, Éva Pintérová, Mária 
Puckalérová, Mária Ráková, Mária Simonut
tiová, Zsuzsanna Szilasová, Gabriella Szoby
ová, Anna Šáriková, Ilona Šimunová, Klára 
Valóšiková, Mária Vidraová, Aranka Antalová, 
Lajos Tóth

Školský rok: 1969
Trieda:  Dvojročný maturitný kurz
Triedny prof.: Margita Múčková
Pavol Bahyl, Nikolaj Bieleyi, Aladár Fajčík, 
Karol Havlík, Tomáš Jáger, Július Kaiser, Pavol 
Lihocký

Školský rok: 1970
Trieda: III. A
Triedny prof.:  Ernest Meňhart
Dušan Bahna, Viera Bitarovská, Ján Boldiš, 
Igor Bystrý, Matilda Debrovská, Václava Doba
lová, Darina Dvorská, Tibor Duriš, Mária Fek
jačová, Tatiana Gašparová, Rudolf  Chmelár, 
Juraj Ivkovič, Ladislav Kabáth, Juraj  Karlík, 
Mária Kaszásová, Gabriela Kellerová, Ján Ko
pernický, Marta Kováčová, Daniela Kšiňanová, 
Darina Lasabová, Katarína Lecáková, Judita 
Ledényiová, Pavol Letko, Margita Mészárosová, 
Ladislav Mikle Baráth, Ján Nehéz, Ervín Ob
ert, Janka Raffajová, Daniela Stiková, Ladislav 
Szoby, Ladislav Šabík, Katarína Šolyová, Gabri
el Števko, Tibor Šujdák, Dušan Šutka, Jaroslav 
Urban,  Štefan Ürge, Pavol Tršo

Školský rok: 1970
Trieda: III. B
Triedny prof.: Stanislava Bellová
Mária Bukovenová, Edita Danišová, Jaroslav 
Fábry, Terézia Forgáčová, Zuzana Hama
liarová, Ondrej Havetta, Eva Havranová, 
Marta Horniaková, Júlia Hudecová, Juraj 
Chila, Edita Ižoldová, Zoja Kosterová, Mária 
Kubíková, Anna Kušíková, Viera Legíňová, 
Mária Liptáková, Alžbeta Majerníková, Jozef 
Mészáros, Zlatica Meskóová, Katarína Mor
dényiová, Mária Naďová, Júlia Némová, Ger
trúda Rennerová, Božena Sentkerestyová, 
Marta Sládečková, Augustín Španitz, Ján Uh
liar, Etela Vasilovčíková

Školský rok: 1970
Trieda: III. C
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Triedny prof.: Mária Böhmová
Tatiana Beňuchová, Viera Bónová, Jozef 
Černák, Katarína Hlôšková, Eva Hrnčířová, Mi
lan Chano, Eva Klučková, Mária Kolodziejská, 
Jozef Kosmály, Edita Kotrusová, Dušan Kraj
či, Eva Krištofíková, Anna Lomjanská, Jozef 
Máčaj, Marta Majtánová, Jozef Mocpajchel, 
Mária Murániová, Helena Pániková, Ľubica 
Piatrová, Katarína Považská, Irena Rajnohová, 
Róbert Škobla, Mária Škultétyová, Zlatica 
Tarabová, Agnesa Ürgeová, Klára Vodičková, 
Eva Výbošteková, Anna Výžinkárová, Daniel 
Zlatňanský

Školský rok: 1970
Trieda: III. M
Triedny prof.: Štefan Kanyar
Mária Altová, Imrich Andruska, Eva Balázsy
ová, Kornel Boross, Anna Ciglanová, Klára 
Jakubíková, Priska Juhászová, Priska Ková
čová, Ružena Kóššiová, Jozef Krnčan, Oto 
Mierka, František Ondrušek, Štefan Rakšányi, 
Marianna Roháčová, Gizela Rybárová, Klára 
Sallayová, Magdalena Šálová, Ružena Sza
bóová, Alžbeta Szebellaiová, Magdalena Sen
ciová, Alžbeta Siliczaiová, Mária Svetlíková, 
Magdalena Venécziová, Agneša Začková, Klára 
Zaiknerová

Školský rok: 1971
Trieda: III. A
Triedny prof.:  Andrej Vrábel
Imrich Bányai, Ľudmila Bernátová, Helena 
Bieliková, Anna Čornáková, Olívia Drenková, 
Júlia Fekjačová, František Ferenčík, Štefan 
Gaj doš, Danica Gondová, Alžbeta Gregorová, 
Ladislav Hacaj, Ľudovít Horňák, Peter Chme
lár, Viera Chmelničná, Ján Kardoš, Alexander 
Kováč, Gabriela Majtánová, Hieronym Polák, 
Jozef Roštár, Tatiana Salajová, Edita Sedláková, 
Gabriel Sojka, Oľga Srnová, Jarmila Staneková, 
Ladislav Szecső, Ladislav Štastný, Ladislav 
Švagrík, Ladislav Toldy, Viera Weisová, Karol 
Zátopek, Michal Zvodár, Mária Židovičová, 
Božena Žubretovská

Školský rok: 1971
Trieda: III. B
Triedny prof.: Milan Drahoš
Marián Baran, Mária Baumanová, Mária Be
luská, Marta Budová, Darina Červenáková, 
Marta Dudášová, Ľubica Findová, Katarína 
Fülöpová, Edita Gregáňová, Anna Hajková, 
Ľubomír Havran, Mária Herková, Magda

léna Kasášová, Adriana Klemšová, Katarí
na Kočuteková, Jana Koprdová, Miroslava 
Kováčová, Jozef Kupča, Hana Lukáčová, Beata 
Nichtová, Milan Orovnický, Helena Pastie
rová, Gabriel Riszner, Zuzana Tyllerová, Jozef 
Uhnák, Antónia Vetrová, Gabriel Volšík, Lýdia 
Žáková

Školský rok: 1971
Trieda: III. C
Triedny prof.: Ľudovít Bakaj
Mária Árvaiová, Eva Beňovičová, Ľubica Ber
nátová, Darina Cibulková, Július Csontó, Zu
zana Drapáková, Július Fehér, Eva Frýdková, 
Helena Hámorníková, Mária Hrúzová,  Štefan 
Ivanec, Darina Kališíková, Ľudovít Kmeť, Eva 
Kollárová, Helena Kováčová, Zoja Kozárová, 
Alžbeta Kresťanková, Zuzana Krištofíková, 
Kvetoslava Látečková, Milan Lukáč, Anna 
Moravčíková, Anna Pacherová, Štefan Piatr
ik, Júlia Simandelová, Erika Solčanská, Marta 
Špaňová, Lívia Tóthová, Oľga Turanská, Hele
na Uhnáková, Eva Ujváryová, Peter Výboštek

Školský rok: 1971
Trieda: III. M
Triedny prof.: Štefan Kanyar, Ladislav Kotrusz
Magdaléna Bajanová, Alžbeta Cúthová, Klára 
Drapanová, Ján Erdély, Valéria Fehérová, 
Katarína Füriová, Zuzana Geönczeölová, 
Hele na Gremanová, Estera Hájošová, Margi
ta Jónášová, Gabriel Kleiszner, Eva Kováčová, 
Mária Kršiaková, Judita Madarászová, Katarí
na Medzihradská, Gabriel Mierka, Gabriela 
Molnárová, Marta Nagyová, Eva Nováková, 
Júlia Šafárová, Zuzana Šáriová, Vilma Sümeg
hová, Ladislav Tóth, Helena Trnavská, Mária 
Vörösová, Alžbeta Začková

Školský rok: 1972
Trieda: III. SVŠ
Triedny prof.: Elena Šurdová
Adam Bali, Emília Benčatová, Marian Bóna, 
Milota Bzdúšková, Mária Ďaudíková, Irina 
Dobálová, Veronika Duhačeková, Ladislav 
Gašparík, Elena Gondová, Ľubica Holubíková, 
Ján Chladný, Eva Kaločaiová, Ondrej Kere
kréty, Viera Kováčová, Ladislav Kulčár, Vladi
mír Miedzga, Eva Nagyová, Vladimír Pastierik, 
Tibor Róm, Pavol Rožňai, František Sokol, Igor 
Stančík, Adela Szábóová, Alena Švecová, Klára 
Urbanová, Robert Vetrák, Štefánia Zőldová
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Školský rok: 1973
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Margita Vráblová
Pavel Benčík, Dominik Budinský, Eugen Buj
dák, Emília Cibulková, Anna Ciglanová, Miro
slav Čamek, Blanka Gozonová, Magdaléna 
Gubová, Eva Havranová, Eva Hicová, Mária 
Ižoldová, František Kalmancai, Marián Kmeť, 
Ladislav Maťašovský, Anna Mrázová, Ivan 
Námešný, Marian Nichta, Samuel Novák, 
Milan Selka, Ľubica Solmošiová, Anna 
Strákošová, Stanislav Svetlák, Monika Šelin
gerová, František Šimon, Mária Števčaťová, 
František Tóth, Edita Vaculová

Školský rok: 1973
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Anastázia Lukáčová
Vladimír Andreško, Ľudmila Benčíková, Ľud
mila Boldišová, Ida Bónová, Oľga Csörgeiová, 
Anna Dvorákovičová, Michal Hentek, Soňa 
Herdová, Darina Ištóková, Pavel Javorník, Elena 
Kaffková, Eva Karlíková, Antónia Lecká, Rozália 
Lelovská, Štefan Machajdík, Róbert Margetin, 
Božena Mrázová, Irena Pizúrová, Emília Polef
ková, Helena Slušná, Ján Števko, Eva Teliarová, 
František Tonhaiser, Ján Trhan, Ján Uhnák, 
Jana Uhrinčaťová, Daniela Ujváriová, Darina 
Valachová, Jolana Vallo vicsová, Peter Zalán

Školský rok: 1973
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Vendelín Úradník
Mikuláš Benčať, Taňa Beťková, Eva Bukovin
ská, Erika Bullová, Viliam Číž, Eva Drusková, 
Jozef Havetta, Alexander Hevesi, Eva Jesenská, 
Elvíra Klimantová, Adriena Kolodziejská, 
Eva Kubečková, Mária Kyselicová, Elena Mar
tišková, Stanislava Móriová, Helena Pavlová, 
Anna Psárska, Július Rapko, Judita Šimo nová, 
Mária Šipekyová, Anna Špaňová, Ružena 
Špaňová, Dušan Števko, Mária Štrbová, Anna 
Tordová, Ján Uhnák, Eva Váňová, Jarmila Žia
ková

Školský rok: 1973
Trieda: IV. M
Triedny prof.: Eva Mokošová
Štefan Čuka, Judita Dalmadyová, Eva Daruová, 
Zuzana Gremanová, Gabriela Ďurišová, Ela 
Hajpálová, Alžbeta Hindiová, Júlia Homolová, 
Ladislav Jakubis, Magdaléna Kocianová, Eva 
Kazlovová, Alžbeta Kiselová, Mária Kiselová, 
Ružena Konkolyová, Klára Kovácsová, Lívia 

Kreková, Zuzana Lanyiová, Katarína Mi
hálková, Izabela Nagyová, Katarína Róringe
rová, Eva Piršelová, Zuzana Začková

Školský rok: 1974
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Matilda Lukáčková
Milan Báráň, Jozef Bauman, Zita Bukrotínová, 
Helena Horniaková, Magdaléna Hrubá, Alena 
Knoppová, Peter Kollárik, Helena Kollárová, 
Dominik Kosorín, Marek Kosorín, Vladimír 
Kotora, Gabriela Kováčiková, Mária Kúde
lová, Renáta Lauková, Viera Liptáková, Jana 
Lišková, Anna Lukáčová, Ladislav Macko, 
Marta Meszárosová, Helena Moravská, Mária 
Sečkárová, Erika Senešiová, Róbert Schuch
mann, Ľubomír Síkeľa, Anna Strelková, Štefan 
Suchý, Anna Svetíková, Jozef Szadvári, Jarmi
la Szadváriová, Juraj Šafárik, Milan Šebesta, 
Valéria Šebová, Boris Šimko, Ján Škorec, Juraj 
Torda, Margita Ulrichová

Školský rok: 1974
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Ernest Meňhart
Ľubor Bátovský, Mária Bodiová, Mária Dúb
ravská, Ladislav Fábry, Jozef Federič, Marta 
Gaj došová, Herta Gertlerová, Peter Halický, 
Anna Haulíková, Pavel Hôra, Emília Hude
cová, Jozef Chlapečka, Jarmila Chmelničná, 
Pavol Chobot, Jozef Kabáth, Štefan Kosztolányi, 
Darina Kučerová, Mária Kutyová, Katarína 
Lacko vá, Monika Lacková, Zdenka Mésárová, 
Eva Mikulová, Alžbeta Morva yová, Bernardí
na Pastie ríková, Anna Potocká, Helena Raki
cová, Ferdinand Sedlák, Alžbeta Šajbenová, 
Zuzana Šallaiová, Zuzana Šáriová, Zuzana 
Štaudnerová, Igor Štuller, Karol Švaral, Milo
slav Váleček, Peter Vranský

Školský rok: 1974
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Mária Limbergová
Gejza Akúč, Monika Babocká, Zlatica 
Bellovičová, Anna Bešinová, Helena Brzová, 
Magda Čviriková, Valéria Debnárová, Darina 
Gátelová, Agnesa Granátová, Jana Hanusová, 
Mária Hengertnerová, Tibor Hörömpö
li, Mária Kováčiková rod. Ižoldová, Monika 
Klemšová, Anna Kmeťová, Alena Koláriková, 
Ružena Kotrusová, Mária Krištofová, Alena 
Kudrnová, Jana Matušková, Alena Mikulcová, 
Juraj Ondreáš, Sidónia Pizúrová, Ján Plu
tinský, Katarína Račková, Agnesa Rómová, Zu
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zana Smitková, Elena Uhrinčaťová, Alica Vaj
dová, Edita Vaľková, Viktória Závadská, Edita 
Zeiselo vá, Gabriela Žúborová, Alica Suchánská

Školský rok: 1974
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Stanislava Bellová
Jozef Abrahám, Eva Adamová, Mária Ada
mová, Margita Adászová, Mária Bérešová, 
Jarmila Binderová, Dominik Bóna, Magdalé
na Drapáková, Anna Gajdošová, Jozef Gilányi, 
Klára Hurajová, Viera Chlúdová, Zuzana Chu
páčová, Alžbeta Juhászová, Štefan Kičko, Mária 
Kočuteková, Ján Kollár, Štefan Kollár, Klára 
Kováčová, Mária Lecká, Marianna Lieskovská, 
Dagmar Masárová, Peter Mihál, Miroslav 
Pastier, Maria Piatrová, Dušan Polák, Helena 
Senešiová, Helena Slušná, Mária Svetíková, 
Mária Tomajková, Helena Trgiňová, Ľudovít 
Valábek, Zdenka Vasarábová, Oľga Zelienková

Školský rok: 1974
Trieda: IV. M
Triedny prof.: Ladislav Kotrusz
Alžbeta Aggová, Július Andruška, Gizela Ár
maiová, Barbora Bárthaová, Zuzana Bor
dásová, Gizela Černová, Judita Dancziová, 
Ildikó Feketsová, Helena Hornyáková, Klára 
Korentsyová, Eva Kötelesová, Eva Méderová, 
Irena Mészárošová, Estera Mierková, Ela Pu
kanová, Ružena Ráková, Csilla Rybárová, Ti
bor Szoby, Alexander Stribula, Lívia Varan
nayová, Magdaléna Víziová

Školský rok: 1974
Trieda: Maturitný kurz pre vojakov z povola-
nia
Triedny prof.: Augustín Šebȍk
Ján Beňo, Július Bielik, Milan Ďuriš, Gabriel 
Felsen, Jiří Filip, Margita Hruškovičová, Pavel 
Ivan, Ľudovít Juhász, František Kiš, Edita Kopja
ková, Ján Mészáros, František Mikulášik, Milan 
Nemec, Jozef Novoszádek, Ján Patai, Ján Regász, 
Ján Růžička, Tibor Szmatana, Ondrej Šabla, 
Jozef Šinko, Ján Šipeky, Jozef Štefanovič, Ladislav 
Trňan, Ján Turčan, Emil Varga, Ernest Vizi, Ale
xander Vrzala, František Wurczell, Ján Čilik

Školský rok: 1975
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Andrej Vrábel
Milan Bendík, Robert Bezděk, Vlasta Bíliková, 
František Culba, Jaroslav Číkoš, Eva Foltánová, 
Marianna Francová, Renáta Gažiová, Ľubo

mila Gellenová, Eva Gregušová, Vlasta Hala
buková, Ladislav Havran, Alžbeta Horňáková, 
Karla Huljaková, Eva Jarábková, Dagmar Ka
locsayová, Ivana Konečná, Jozef Lupták, Ingrid 
Nichtová, Marián Rosina, Miroslav Soľanka, 
Beata Šabová, Jozef Šálka, Peter Šedivý, Katarí
na Škultétyová, Mária Šuránská, Dušan Švar
ba, Helena Tomková, Viktor Turčok, Jaroslav 
Vajda, Ján Valach, Tibor Vida, Alena Vodičková, 
Eva Zvodárová

Školský rok: 1975
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Ľudovít Bakaj
Mária Abrahámová, Elena Bačíková, Pavol 
Bakoš, Helena Barthová, Soňa Bátovská, 
Mária Bontová, Katarína Filkornová, 
Beata Havranová, Pavol Havran, Hele
na Hornyáková, Mária Horniaková, Anna 
Hotáková, Eva Jančová, Štefan Jankovič, Oľga 
Jesenská, Danica Kepková, Zuzana Kissová, 
Ladislav Kolodziejsky, Danica Košíková, Jozef 
Krkoš, Anton Lukáč, Anna Pacherová, Milan 
Páleník, Helena Palkovičová, Mária Patakyo
vá, Zdenka Považanová, Terézia Šabová, Mária 
Široká, Magdaléna Šišková, Peter Špánitz, 
Pavol Šumeraj, Mária Šuranská, Dušan Švirík, 
Eva Zacharová

Školský rok: 1975
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Milan Drahoš
Ľudmila Adaszová, Pavol Bajnok, Anna 
Botíková, Milada Čavojcová, Alena Dávidová, 
Helena Drapčaťová, Július Dúbravský, Mar
ta Feketeová, Marianna Habalová, Gabriel 
Heveši, Helena Holková, Ivan Chobot, Eva 
Ištóková, Miroslav Jáger, Adriana Juhászová, 
Mária Kissová, Ján Kováč, Michal Kováč, Vie
ra Krutá, Pavol Lihocký, Anna Oravcová, 
Anna Pastierová, Helena Pastierová, Vladimír 
Pavlík, Ján Pohánka, Ivan Považský, Štefan 
Raj tár, Mária Škriniarová, Eva Tóthová, Mária 
Tršová, Elena Tuhárska, Edita Vojtechová, 
Róbert Výžinkár

Školský rok: 1975
Trieda: IV. M
Triedny prof.: Eva Mokošová
Klára Altová, Eva Andrušková, Melinda 
Csiffáryová, Ernest Czíria, Viola Czúdorová, Er
nest Dálnoky, Zuzana Deményová, Magdaléna 
Dvorákovičová, Ladislav Éhn, Judita Erdélyio
vá, Dušan Geletneky, Helena Göbőová, Priska 
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Gubíková, Alžbeta Horváthová, Karol Kabát, 
Alžbeta Kleisznerová, Klára Kostolániová, 
Helena Kováčová, Silvia Kratinová, Magdalé
na Martinovská, Erika Medzihradská, Hele
na Mészárošová, Marta Mészárosová, Ildikó 
Muzslayová, Alexander Sebechlebský, Štefan 
Szűcs, Imrich Túri

Školský rok: 1976
Trieda: IV. A
Triedny prof.: František Limberg
Zuzanna Bánska, Elena Buzášová, Ivan Čásar,  
Oľga Darážová, Miroslav Demeter,  Mária Fr tú
sová,  Július Grébner, Ondrej Harman, Cecília 
Kalmancayová, Robert Knapp, Oľga Kováčová, 
Milena Kristínová, Jozef Kšiňan, Milan Lim
berg, Ľudovít Lukáč, Karol Neufuss, Danie
la Petrechová, Erika Petrikovičová, Kristína 
Plutinská, Július Srna,  Vlasta Straková, Peter 
Sýkora, Dezider Szabo, Juraj Szobi, Mária Šula
nová, Štefan Tonhaiser, Beata Tóthová, Tatia
na Valečková, Vladimír Vician, Milan Zrubec 

Školský rok: 1976
Trieda: IV. B
Triedny prof.:  Veronika Zachová
Ladislav Bátovský,  Peter Brza,  Jana Bzdúšková, 
Ján Červenák. Ľubica Darážová, Helena De
brovská, Irena Dobrovolná, Eva Dulajová, 
Helena Gránerová, Eva Guťanová, Emília Ha
nusová, Alena Hirková, Erika Horkovičová, 
Helena Chvojková, Karol Juríček, Pavol Kardoš,  
Eleonóra Kováčová, Viera Kováčová, Eva Kraj
čová, Eva Kubovičová,  Pavol Kunta,  Ľubomír 
Mikula, Tibor Oravec, Daniela Petríková, Ján 
Procháska, Eduard Ujváry, Anna Výbošteková, 
Miroslava Zambojová,  Gabriela Žilková

Školský rok: 1976
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Helena Richtáriková
Mária Áčová, Viera Babincová, Imrich Bi
ric, Anna  Ďurčaťová, Ivan Fašánek, Eliška 
Ferenčíková, Jaroslav Gálet, Anna Gondová, 
Štefan Grúbel, Ivan Guba, František Hajko, 
Vladimír Holečka, Eva Chudivániová, Ľubica 
Ižoldová, Daniel Keder, Ivan Klinčok, Miroslav 
Lajprík, Judita Lőrincová, Helena Lúpalová, 
Rudolf Pacalaj, Vojtech Račko, Mária Raj
čáková, Mária Sabová, Dalibor Sulina, Tibor 
Szendrei, Dušan Tomaš, Beata Tóthová, Anton 
Uhnák,  Peter Uhnák,  Vladimír Uhnák, Fran
tišek Valach, Eleonóra Volentierová

Školský rok: 1976
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Juraj Precechtel
Elena Adamová, Zuzana Andrušková, Ján 
Bagar, Eva Baliová, Marta Beníková,  Edita Ber
náthová, Mária Bírešová, Gizela Bíroová, Mar
ta Čechová, Igor Denk, Mária Dobeková, Juraj 
Ďurík, Peter Filip, Marta Forkinová, Jaroslava 
Horská, Mária Chmelová, Anna Jančíková, 
Magdaléna Jančušková, Vilma Krnčanová, 
Anna Kúdelová, Ladislav Lukáč, Slavomír 
Maličkay, Štefan Martinovský,  Eva Matušková, 
Anton Očkay, Ružena Pálenčárová, Mária 
Palšovičová, Drahoslava Pelachová, Valéria 
Sekerešová, Stanislav Slobodník, Tibor Soj
ka, Júlia Stanková, Helena Tolnayová, Mária 
Uhnáková, Anna Vargová, Vlasta Vasarábová, 
Anna Viglašová, Alena Vnuková, Katarína 
Záhorská

Školský rok: 1977
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Margita Vráblová
Ľudovít Adam, Pavol Boťanský, Beata Búto
rová, Eleonora Cibuľová, Ján Čavojec, Jozef 
Farkaš, Emília Federčiová, Mária Fojtíková, 
Dušan Ivan, Jozef Jakubík, Ľudmila Jančio
vá, Anna Jančová, Ján Kollár, Alena Koncová, 
Igor Linder, Mária Máčajová, František Maču
ga, Helena Nespešová, Dalibor Novák, Dana 
Panáková, Jozef Pánik, Štefan Petro, Ľudovít 
Psársky, Viera Slažáková, Peter Syllaba, Katarí
na Szőkeová, Vojtech Škuta, Anna Žubretovská

Školský rok: 1977
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Milan Drahoš
Ľubor Bystrý, Izabela Dolníková, Eva Senešio
vá, Jaroslav Fabian, Ján Foltán, Eva Gápelová, 
Margita Guzmanová, Ján Herman, Igor Jagoš, 
Mirjam Javúrková, Tibor Kováč, Zuzana Kram
merová, Jozef Kubala, Mária Miedzgová, Ru
dolf Michalovič, Pavel Nemec, Zoltán Németh, 
Zdenko Novotný, Jana Orelová, Klaudia 
Ovsenáková, Judita Pálová, Pavol Petrík, Erika 
Prelovská, František Salenka, Dušan Sedliak, 
Agáta Szabová, Zuzana Szűtsová, Mária Šou
cová, Zdenko Tušan, Vanda Tyllerová, Danica 
Vnuková

Školský rok: 1977
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Mária Kováčová
Magdaléna Adászová, Branislav Boldiš, Mi
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lan Bukoven, Zita Fábryová, Eva Feketeová, 
Valentína Hanuščinová, Vladimír Horňák, 
Eva Hvodlíková, Juraj Jankovič, Mária Ka
ločaiová, Milan Karafa, Ivan Kollár, Anna 
Komáromiová, Dana Koštialová, Štefan 
Kuštek, Eva Lelovská, Yvlin Limbergová, Mar
ta Malá, Emília Mészárosová, Ladislav Mičo, 
Ondrej Mikla, Ľubomír Náter, Klára Panková, 
Adriana Pustaiová, Miroslav Susedík, Jaro
slav Sýkora, Zuzana Šarkanová, Marián Ši
monovič, Teofil Zachar

Školský rok: 1977
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Anastázia Lukáčová
Magdaléna Alsterová, Peter Antal, Mária 
Forgáčová, Antónia Hercová, Erika Juhászová, 
Peter Kočutek, Anna Koreňovská, Ľubomíra 
Kosorinová, Darina Molnárová, Helena Nich
tová, Ľubica Paštrnáková, Helena Petrášová, 
Beáta Pôbišová, Emília Sádovská, Edita Sko
vajsová, Juraj Staník, Richard Sulina, Gabriela 
Školníková, Alžbeta Trnkusová, Ľubica Vaj
dová, Judita Valachová, Helena Vargová, Peter 
Verebeš, Ľubomír Zorgovský

Školský rok: 1978
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Emília Bakalárová
Edita Andorová, Štefan Baráth, Katarína Feke
teová, Viliam Forró, Mária Halabuková, Viera 
Holubíková, Jozef Horniak, Róbert Hörömpöli, 
Kvetoslava Chmelová, Anna Chvojková, Alena 
Jamrichová, Viktor Kĺbik, Mária Kollárová, 
Zuzana Kováčová, Ivan Kúdeľa, Monika 
Lieskovská, Július Macák, Milada Mazelová, 
Beata Petrikovičová, Alena Pevalová, Miloš Po
prac, Ľubomír Salaj, Mikuláš Schweier, Peter 
Tomčík, Eva Tomčíková, Valéria Valachová, 
Juraj Werner, Roman Žabka, Alexander Rostás

Školský rok: 1978
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Ernest Meňhart
Alžbeta Adamcová, Edita Bukrotinová, Darina 
Čaládiková, Zoltán Danielis, Eduard Dubovský, 
Alexander Hajabáč, Jaroslava Hrúziková, 
Dušan Hubač, Boris Jambrich, Ladislav Kere
stvey, Alžbeta Kocková, Jana Kosorínová, 
Helena Kotorová, Ľubomír Linder, Marta 
Majerníková, Danka Mandúchová, Odrej 
Markuš, Jozef Mihalovič, Ružena Mikulová, 
Danica Obertová, Jozef Oravec, Ondrej Peleš, 
Ivan Plášek, Vladimír Slažák, Otília Solčánská, 

Eleonóra Schuchmannová, Milan Šuba

Školský rok: 1978
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Ladislav Kotrus
Zuzana Babiaková, Ľubica Bakajová, Jaroslav 
Bella, Gabriel Bútora, Erika Darážová, Jaroslav 
Flídr, Eva Halászová, Ján Horniak, Gabrie la 
Horváthová, Darina Hurtová, Peter Ivan, Zu
zana Kosibová, Mária Kovácsová, Miroslav 
Köteleš, Martin Kuriačka, Peter Kvasz, Jana 
Lachká, Mária Mačeková, Robert Menyhár, 
Erika Michalková, Miroslav Moravský, Jana 
Nemčeková, Marián Šipöcz, Ján Spišiak, Ro
man Szabó, Roland Švarba, Marián Tomka

Školský rok: 1978
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Juraj Precechtel
Ivan Benčík, Daniela Bobulová, Viktor Denk, 
Eva Fraňová,  Paula Gápelová, Kvetoslava 
Herco vá, Agata Hilvertová, Helena Ištóková, 
Eva Jančová, Alžbeta Kazimérová, Anna Kicko
vá, Zuzana Koháryová, Zuzana Kotorová, 
Jozef Kóša, Jaroslav Lajprik, Elvíra Lovászová, 
Gabrie la Lukáčová, Silvia Pénzešová, Andrea 
Petrányiová, Eva Plevková, Beata Polievková, 
Ľudmila Repiská, Lívia Szabóová, Marián Šebo, 
Alexander Šturc, Vladimír Tencer, Adrie na 
Tóthová, Cyril Uhnák, Beáta Výbošťoková, Ele
na Zaťková, Janka Zorgovská

Školský rok: 1979
Trieda: IV. A
Triedny prof.:  Margita Vráblová
Jana Babincová, Peter Bodnár, Katarína Bor
buliaková, Erika Braunerová, Gabriel Dobek, 
Milan Franko, Mária Frtúsová, Branislava 
Hadačová, Alica Haďungová, Milan Halabuk, 
Michal Holub, Daniel Ižold, Beata Kisely
ová, Helena Kostanková, Eva Kottrová, Ivan 
Kováč,  Alena Kurpašová, Zdena Kútna,  Ľuboš 
Lešták, Otília Malá, Darina Mravcová, Blanka 
Páleníková, Dina Palicová, Vladimír Pánik, Jú
lius Szabó, Oliver Štaudner, Marta Štibranyio
vá, Milena Švarcová, Anna Uharčeková, Tibor 
Zöld

Školský rok: 1979
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Viliam Valach
Emil Adámik, Marketa Bagarová, Zita Ben
ceová, Artúr Bobovnický, Štefan Brunclík, 
Eva Budaiová, Ladislav Dobrovolný, Gizela 
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Dudášová, Renáta Géseová, Eliška Greksová, 
Lívia Haasová, Oľga Hájková, Milan Jaďuď, Vie
ra Karvašová, Viktor Kerestvey, Jaroslav Kole
nič, Miroslav Lieskovský, Jozef Majorán, Irena 
Medeková, Jolana Miháliková, Eva Mókušová, 
Miloslav Pástor, Ján Regász, Alena Slabihoude
ková, Zdenka Srncová, Viktor Svetlík, Eugen 
Szabó, Marta Szȍke, Iveta Štarkeová, Valéria 
Vargová, Igor Vavro, Miroslav Žilka

Školský rok: 1979
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Eva Mokošová
Marián Babinec, Ľubica Berkešová, Mária 
Bónišová, Milan Červenák, Štefan Ďurovský, 
Jana Gáfriková, Jarmila Gunárová, Margita 
Hamarová, Ivan Herc,  Magdaléna Hlavová, 
Laura Hörömpöliová, Zoltán Hudák,  Július 
Juhász, Soňa Kobzáňová, Judita Kozmérová, 
Juraj Kubala, Nadežda Kúkelová, Alena Máča
jová, Daniela Pichňová, Zdenko Sádovský, 
Ľubica Salajová, Zuzana Šebová, Silvia Štip
ková, Gabriela Štrbová, Gabriela Tomanová, 
Vladimír Trgiňa,  Jozef Trňan, Peter Varga

Školský rok: 1979
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Anastázia Lukáčová
Vlastimil Bátovský, Viliam Bohunický, Eva 
Debnárová, Eva Drahošová, Karol Drienovský, 
Alena Gajdošová, Helena Hajková, Erika 
Harezníková, Vladimír Kalapáč, Noemi Kli
mentová, Adela Kotrusová, Miroslav Kováč, 
Iveta Kuzbertová, Helga Medzihradszká, Pavol 
Mikula, Eva Mikulová, Rudolf Oberfranc, Juraj 
Orgonáš, Viliam Páleník, Zlatica Palušková, 
Eva Petríkovicsová, Lívia Plšková, Oľga Po
hanková, Helena Rybárová, Jana Selecká, Jozef 
Struhár, Ján Široký,  Eva Šturdíková, Margita 
Tamášová, Gabriela Teliarová, Jarmila Var
gová, Hilda Výšbošťoková, Jana Zelienková

Školský rok: 1980
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Veronika Zachová
Iveta Ačková, Judita Barišová, Anna 
Borguľová, Róbert Deák, Miroslav Dobrovol
ný, Jaroslav Fašánek, Igor Filip, Jaroslav Haj
ko, Viera Hanuščinová, Silvia Hollá, Soňa 
Hotáková, Eva Kaštierová, Jana Kollárová, 
Juraj Kosorín, Emília Krajčová, Milan Kúde
la, Ján Kuriačka, Ľubomír Maczvalda, Michal 
Mráz, Duban Obert, Katarína Slušná, Ernest 
Szabó, Dagmar Szaboóová, Štefan Trnka, La

dislav Záhorský, Egon Zórád

Školský rok: 1980
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Ernest Meňhart
Martin Bakoš, Ján Bevilaqua, Darina 
Čardášová, Eliška Dohányová, Erika Ešeková, 
Cyril Gajdoš, Eva Hercová, Eva Hofferíková, 
Alena Holečková, Vladislav Jesenský, Otília 
Juházsová, Marián Kašiar, Eva Kristinová, 
Soňa Limbergová, Magdaléna Máčayová, Pavol 
Nemec, Jana Poništová, Erika Prištiaková, Ján 
Rajčák, Dagmar Smolková, Jozef Supuka, Ag
neša Szűcsová, Igor Sallai, Katarína Šedivá, 
Igor Štarke, Dagmar Šubová, Róbert Vágvölgyi

Školský rok: 1980
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Matilda Lukáčková
Ľubomír Arpáš, Elena Bakajová, Mária 
Budzáková, Aneta Drozdíková, Daniel 
Ďurovič, Darina Húdiková, Marián Jakubík, 
Jozef Jamrich, Vladimír Jančo, Silvia Ja
vurková, Gabriel Károlyi, Erika Karvašová, 
Miroslav Kotrus, Katarína Kováčová, Alena 
Krammerová, Helena Kvočková, Kornélia 
Lecká, Eva Magyarová, Mária Mesárošová, Mi
lan Mókuš, Marta Obertová, Branislav Opater
ný, Blažej Pánik, Iveta Péterová, Slavomír Pirk, 
Katarína Sýkorová, Aladár Syllaba, Róbert 
Sza bó, Juraj Štipka, Vladimír Tonka, Mária 
Tormová, Artúr Valkovič, Lívia Zapletalová, 
Jaroslava Korineková

Školský rok: 1980
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Peter Valko
Ján Adam, Iveta Alsterová, Lýdia Balážová, 
Peter Birčák, Emília Bónová rod. Gazdíková, 
Zuzana Černáková, Gabriel Čuka, Štefan 
Drapčat, Erika Duroňová, Katarína Gala
bová, Beáta Harmanová, Iveta Hegedűsová, 
Elvíra Hőrőmpőliová, Stela Koková, Iveta 
Křišťanová, Iveta Kyseľová, Gabriela Ľachká, 
Iveta Medvecká, Anna Michalovičová, Eri
ka Moravíková, Petronela Múčková, Darina 
Nyitrayová, Gabriela Obertová, Edita Rajová, 
František Šikula, Anna Šuláková, Mariana 
Šumerajová, Gizela Tóthová, Jarmila Verešová, 
Ľubica Žiaková

Školský rok: 1981
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Alžbeta Stančíková
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Eva Bačová, Alexander Baka, Melánia Ban
ziová, Anna Baranecová, Miroslava Barátová, 
Jarmila Citoríková, Jana Dalmadyová, Fran
tišek Dóci, Gabriel Gaži, Roman Homola, 
Miroslav Horniak, Milan Karafa, Štefan 
Kasa la, Danica Kenderová, Miriam Kleinová, 
Eva Klinčoková, Zuzana Koczánová, Iveta 
Kovácsová, Ernest Krnčan, Iveta Lutyová, 
Jana Malíková, Alena Országhová, Róbert Pa
calaj, Soňa Pavlisová, Iveta Petláková, Mária 
Senešiová, Zuzana Slovíková, Marián Staroň, 
Július Špaňo, Ingrid Štecová, Viera Števárová, 
Iveta Šumerajová, Darina Trnavská, Jana 
Vodičková

Školský rok: 1981
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Mária Kováčová
Milena Bajnoková, Larisa Bobovnická, Alena 
Cibulková, Vladimír Durdík, Róbert Ešek, Ive
ta Galabová, Dominik Halabuk, Kveta Hubi
nová, Dušan Krajniak, Lýdia Kruppová, Alena 
Kútna, Igor Kútny, Milica Leštáková, Eva Ober
tová, Peter Popa, Miroslav Solmoši, Slavomír 
Struhár, Jozef Sýkorčin, Vlastimil Šajben, 
Ľubica Švolíková, Roland Tóth, Mária Tótho
vá, Eva Valová, Alena Vicianová, Beáta Vidová, 
Rozália Vlačuhová, Ladislav Záhorský, Viera 
Zollerová, Renáta Žabková, Jiří Kolman

Školský rok: 1981
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Helena Richtáriková
Vlasta Abaffyová, Helena Adamová, Marta 
Ballová, Mária Federová, Mária Geczóová, 
Oľga Hadačová, Ervín Hegedűš, Milan Holeč
ka, Pavol Hollý, Miroslav Hrúzik, Mária Chme
lová, Ľudovít Ivan, Danica Karlíková, Július 
Kiss, Slávka Kováčová, Zora Kudelková, Ond
rej Macko, Jozef Mačuga, Štefan Obert, Adrie
na Pásztorová, Soňa Paulinyová, Jozef Slušný, 
Norbert Spišiak, Beata Strhárska, Ján Susedík, 
Lýdia Valachová, Peter Zach

Školský rok: 1981
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Mária Nemešová
Vladimír Bačík, Ľubica Barišová, Gabriel 
Boďa, Ján Dobák, Mária Ďuricová, Jaroslav 
Gúčik, Růžena Hauerlandová, Peter Chlebo, 
Ingrid Chovancová, Stanislav Jalakša, Ladislav 
Kaszás, Elena Kováčová, Zuzana Krausová, Mi
loš Krchňavý, Zora Lacková, Zuzana Lukáčová, 
Ľubomír Ľachký, Ladislav Nerer, Alica 

Ráczová, Ľudovít Sebelédy, Peter Spodniak, 
Alena Stehlíková, Jozef Strečko, Beáta Šabová, 
Alexandra Šedibová, Ľubica Špellitzová, Gize
la Teknősová, Anna Valentová, Tatiana Vav
rová, Róbert Výboštek, Helena Solmošiová 

Školský rok: 1982
Trieda: IV.A
Triedny prof.: Milan Drahoš
Tibor Balla, Marián Bariš, Katarína Bartho
vá, Jana Beniaková, Ľuboš Biely, Renáta Bod
nárová, Tatiana Drábová, Adela Gramanová, 
Juraj Grič, Marta Grnáčová, Milan Halabuk, 
Zoja Chvojková, Jozef Kanta, Peter Komáro
my, Ľubomír Konc, Tibor Konkoly, Peter 
Kováč, Ľubica Kubalová, Milota Kuropková, 
Vojtech Lohyňa, Marián Lokša, Martin Lycius, 
Beata Máteffyová, Lýdia Melichová, Zuzana 
Mészárošová, Ivan Murín, Ľubica Pelacho
vá, Jana Riedlová, Daniel Škobla, Peter Šturc, 
Katarína Udvardyová, Anna Uhnáková, Marta 
Vangerová, Katarína Wernerová

Školský rok: 1982
Trieda: IV.B 
Triedny prof.: Ladislav Kotrusz
Anton Bílik, Iveta Bogárová, Alžbeta Bráne
ková, Renáta Deáková, Milica Drahošová, La
dislav Eszes, Gabriela Géseová, Luděk Hauer
land, Tibor Hevesi, Ľubica Hlôšková, František 
Horniak, Jozef Ižold, Mária Kinčoková, Erika 
Kúdelová, Jana Kúdelová, Gabriel Lipták, Ivan 
Lobpreis, Kvetoslava Lukyová, Iveta Medve
gyová, Štefan Mesároš, Ivana Nemčeková, 
Miroslava Nyitrayová, Květoslava Pichňová, 
Anna Pinčiarová, Róbert Sentkeresty, Oľga 
Staníková, Iveta Šivoková, Alena Vajdová, Jana 
Valkovszká, Valéria Višnárová, Marta Zlehov
cová, Roman Zubaľ

Školský rok: 1982
Trieda: IV.C 
Triedny prof.: Anna Oraveczová
Renáta Belová, Mária Csajágiová, Stanislav 
Géci, Jozef Grič, Ľubomír Grman, Ondrej 
Hudoba, Stanislava Chvojková, Ľubomír 
Jagoš, Soňa Jančová, Eva Kaszášová, Milena 
Kederová, František Koreňovský, Vladimír 
Kunta, Gabrie la Kvasničková, Henrieta Lacko
vá, Miroslav Lupták, Anna Matejová, Magda
léna Mérésová, Ružena Mesárošová, Ladislav 
Mikluš, Dalibor Miľan, Roman Nerer, Dag
mar Neufussová, Oto Oberfranc, Katarína 
Porubská, Pavol Slosiarik, Peter Slosiarik, Len
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ka Solčánová, Ľubomír Spodniak, Marta Šu
ranská, Monika Šurányiová, Anna Víglašová, 
Peter Wagner, Gabriela Mocpajchelová

Školský rok: 1983
Trieda: IV. A 
Triedny prof.:  Anastázia Lukáčová
Mária Barthová, Ján Baťalík, Michal Bezděk, 
Miroslava Borovská, Ivan Brodziansky, Viera 
Bukovenová, Mária Čásarová, Katarína Dra
hošová, Vlasta Dubnická, Jarmila Garaiová, 
František Graňo, Martina Hadačová, Ladislav 
Hegedüs, René Hudzovič, Ida Jakubíková, Mar
tin Kadlečík, Dezider Koncz, Ingrid Kováčová, 
Peter Lahita, Pavol Maličkay, Alena Marková, 
Marián Mikula, Marta Minichová, Jozef Múč
ka, Oľga Pavlíková, Viera Petrikovičová, Oto 
Pisoň, Olympia Plášeková, Iveta Poništová, 
Eduard Rácz, Igor Regász, Jozef Szalinka, Miro
slav Špánitz, Dana Šuranská, Andrea Tura
nská, Ivo Vydra

Školský rok: 1983
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: František Limberg
Helena Adamová, Vlasta Baniarová, Mária 
Belická, Jana Bontová, Róbert Bútora, La
dislav Daniš, Ondrej Ďurovský, Jana Ga
raiová, Ľubomír Grell, Iveta Halabuková, 
Dušan Holečka, Daniela Hrabovská, Lýdia 
Jokelová, Eva Kicková, Silvia Kinczerová, Jan
ka Kraváriková, Darina Madarásová, Ľubi
ca Marcineková, Martin Matuška, Gabriela 
Mičová, Helena Molnárová, Zdena Mrázová, 
Júlia Nagyová, Viera Obertová, Eva Porubská, 
Ľudmila Senešiová, Slavomír Slušný, Anna 
Solmošiová, Oľga Staroňová, Marián Sza
bo, Oľga Šajbenová, Mária Vargová, Renáta 
Záhorská

Školský rok: 1983
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Elena Cintulová
Peter Béni , Jozef Bielik, Anna Drapčaťová, 
Jana Ďurišová, Renáta Géciová, Katarína Gá
friková, Róbert Guliš, Anton Hajko, Zuzana 
Havranová, Marta Ivánová , Iveta Kašníková, 
Zuzana Korcová, Jana Kováčová, Ľudmila 
Kováčová, Pavol Kopecký, Marta Kötelesová, 
Danica Kúdeľová, Viera Mäsiarová, Soňa Mi
kulová, Zuzana Molnárová, Drahoslava Nem
cová, Michal Prišťák, Miloš Sádovský, Štefan 
Stanko, Ľuboš Staňa, Zdenka Špaňová, Zuzana 
Švoňavcová, Jana Trnkusová, Karol Zuzčák

Školský rok: 1983
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Elena Skladanová
Vladimír Balúchm, Roman Benčať, Jana Bet
ková, Iveta Dubaiová, Iveta Gáliková, Juraj 
Hamar, Iveta Končoková, Beáta Kožušková, 
Jozef Krajči, Zuzana Križanová, Jozef Majer, 
Ján Matiašovic, Eva Mészárosová, Tivadar 
Németh, Vladimír Potančok, Július Simander, 
Andrej Smolka, Ján Srnec, Eleonóra Sza
bová, Jana Šefčíková, Táňa Škvarková, Alica 
Šlosárová, Renáta Šuľová, Milan Švolík, Iveta 
Trévaiová, Eduard Vajda, Danka Valašíková, 
Lívia Zambojová, Katarína Zemanová, Karol 
Zorgovský, Štefan Žembery

Školský rok: 1984
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Veronika Zachová
Štefan Adam, Ivona Benčíková, Blažena 
Biela, Jozef Bonta, Juraj Citorík, Monika 
Čániová, Dagmar Čerťanská, Erika Dohá
nyová, Peter Drábik, Peter Erlich, Peter Guba, 
Marián Havran, Jaroslava Hloušková, Bože
na Holečková, Eva Hrkeľová, Ján Jelen, Pavol 
Koczán, Andrea Kopjarová, Peter Kráľ, Štefan 
Mesároš, Michal Pacala, Ľubomír Páleník, 
Miloš Rehák, Marián Rubint, Slavomíra Sa
motná, Zlatica Sámelová, Miloš Slušný, Mi
lan Šebo, Ľubica Šebová, Jozef Školník, Mária 
Tončíková, Arpád Vajda, Zuzana Valachová, 
Peter Vojtényi

Školský rok: 1984
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Ernest Meňhart
Jozef Bačkor, Zuzana Barátová, Ladislav Bóna, 
Gabriela Cicáková, Eva Dvoráková , Peter Fe
leš, Ivan Fráník, Erika Géseová, Juraj Hancko, 
Ladislav Hein, Anton Hindický, Miroslav 
Hruškovic, Zdenek Hrúz, Ivan Kadlečík, 
Roman Karaffa, Mária Kostanková, Anna 
Kováčová, Alžbeta Kunkelová, Radoslav Ly
cius, Miriam Makovická, Dana Malíková, 
Jozef Puškár, Ivan Senci, Miroslav Schmidt , 
Nora Spišiaková , Jarmila Svorčíková, Alena 
Szabóová, Mária Šebová, Libuša Uhríková, 
Beáta Ušáková, Alena Valachová, Igor Varga, 
Ivan Zubaľ

Školský rok: 1984
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Eva Mokošová
Drahomíra Béliková, Dana Bohunická, Mo
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nika Bőhmová, Jana Čengerová, Katarína 
Ďurčíková, Milena Ďurovičová, Gabriel Földi, 
Jana Greksová, Eva Honáková, Eva Harma
dyová, Iveta Hercová, Ľubica Holečková, Eva 
Holubová, Helena Horniaková, Agáta Horvá
thová, Elena Iskrová, Alexander Kúcs, Ľubi
ca Kuropková, Daniel Kyseľ, Miroslav Lacko, 
Viera Lacová, Pavol Lohyňa, Gabriel Mančík, 
Pavol Martinček, Darina Mozolová, Inge
borg Nichtová, Ján Parák, Zuzana Plšeková, 
Alžbeta Psárska, Judita Sedmáková, Ľubomír 
Švoňavec, Michal Valent, Anna Valkóová, Jana 
Zelinková

Školský rok: 1984
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Margita Vráblová
Iveta Bieliková, Marta Černíková, Beáta Hil
vertová, Gustáv Homola, Mária Ivanová, 
Judita Koffelová, Eleonóra Klenková, Zuza
na Kollárová, Jana Kopanicová, Alexander 
Köteleš, Mária Kubíková, Iveta Kvočková, Ti
bor Lacko, Peter Lebocz, Miroslav Macák, Pe
ter MikleBarát, Jozefa Pavlová, Slávka Píšová, 
Zuzana Poláková, Ján Predajniansky, Jana 
Psárska, Jarmila Rudinská, Dana Solárová, 
Ľubica Solmošiová, Agáta Števková, Zita 
Šumerajová, Viera Švolíková, Branislav Tura
nský, Erika Uhrinová, Andrea Vágvölgyiová, 
Katarína Zacharová, Alexander Žiak

Školský rok: 1985
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Mária Nemešová
Miroslav Babinec, Ľuboš Baláž, Ladislav 
Bielik, Atilla Czúdor, Roman Černák, Peter 
Frasch, Adrian Gellen, Peter Havetta, Zdena 
Haulíková, Liliana Hladicseková, Viera Ho
moľová, Ľuboš Horváth, Ivana Jakubíková, 
Ľubica Jelenová, Alena Košíková, Vojtech Kraj
čír, Renáta Kronková, Štefan Locner, Ladislav 
Magyar, Eva Melúchová, Mária Madzihradská, 
Milena Nováková, Soňa Paulovičová, Ivan 
Pompoš, Monika Slováková, Katarína Starče
ková, Ján Strečko, Róbert Szabó, Eva Šebová, 
Hana Udvardyová, Marián Valach, Jozef Vetor

Školský rok: 1985
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Milan Drahoš
Ivan Belujský, Anna Bíróová, Ľuba Černáková, 
Zlatica Červenáková, Pavol Ďurčat, Štefan 
Farkaš, Jozef Gluvňa, Albert Grenermel, Viera 
Havranová, Zdena Janáčová, Bibiána Janásová, 

Ivana Križanová, Alexander Kuruc, Vladimír 
Mandrák, Miloš Mozdík, Alica Pastierová, 
Zdena Páleníková, Robert Pericht, Mária Pišu
thová, Eva Rosenbergerová, František Sabol, 
Renáta Speváková, Eva Suchá, Mária Šebová, 
Peter Tóth, Pavel Valach, Danka Valkóová, 
Mária Vargová, Dagmar Zambojová, Igor Zubaľ

Školský rok: 1985
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Mária Ižoldová
Lia Abelovská, Igor Borovský, Zuzana Bráne
ková, Soňa Dubská, Peter Eller, Ivan Ferencz, 
Jaroslav Gašparec, Vieroslava Gazdíková, 
Adria na Gombosová, Zuzana Gondová, Valéria 
Kinga Griesbachová, Kamila Havranová, 
Róbert Kováč, Peter Kriška, Ivan Mačák, 
Miroslav Meszáros, Tatiana Mravcová, Peter 
Nehéz, Renáta Novoveská, Milan Prandorfy, 
Slavomíra Sabóová, Adrian Schnierer, Erika 
Slamová, Bibiana Šalingová, Eva Ščevíková, 
Jarmila Šebová, Erika Šivoková, Katarína 
Šumerajová, Renáta Tarišková, Ivan Zachar, 
Peter Zemko

Školský rok: 1985
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová   
Renáta Brodzianska, Roman Červenák, Jana 
Ďurovičová, Zdenko Fiala, Štefan Finta, Alica 
Hipszká, Jana Hlavová, Pavol Hlinčík, Anna 
Kiššová, Monika Koháryová, Jana Kosorínová, 
Iveta Lehocká, Renáta Lindnerová, Klaudia 
Melecskiová, Miloš Méres, Miroslav Mészáros, 
Richard Mikluš, Milan Mikula, Soňa Mis
tríková, Milada Monczová, Jitka Nesnídalová, 
Alexander Nyitray, Soňa Pastierová, Ľubo
slava Senešiová, Anna Schlentcová, Mária 
Slušná, Helena Srnová, Adriana Šebová, An
drea Števková, Ivan Šuránsky, Alica Toldyová, 
Mária Tordová, Karin Varsányiová, Marián 
Volko

Školský rok: 1986
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Anna Oraveczová   
Jozef Adam, Štefan Bagola, Samuel Dodok, 
Klaudia Eliašová, Katarína Gábršová, Viera 
Garaiová, Ondrej Gutyan, Erika Chvojková, 
Carmen Jakobová, Miroslav Kollár, František 
Kossuth,Roland Kováčik, Peter KÖvesi, Bra
nislav Krahulecz, Igor Kúdela, Jozef Kúdeľa, 
Monika Kvasničková, Marian Lajtoš, Iveta 
Lakatošová, Dana Leváková, Roman Liko, Eva 
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Líšková, Dana Mačáková, Iveta Maruniaková, 
Dušan Molnár, Marianna Neviďanská, Robert 
Nichta, Jana Pástorová, Peter Potančok, Mar
ta Solmošiová, Mariana Studená, Ján Šinák, 
Eleonóra Šuranská, Lucia Tóthová, Vladimír 
Valach, Monika Vargová

Školský rok: 1986
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Ladislav Kotrusz  
Michal Babinec, Rudolf Bocán, Scarlet 
Cserépová, Peter Czúdor, Andrea Dubaiová, 
Peter Dúbravský, Markéta Ekšteinová, Roman 
Gábriš, Erik Hevesi, Peter Horváth, Adriana 
Horváthová, Dušan Hraško, Valéria Huňová, 
Judita Hurajová, Róbert Jakubík, Ivan Jaroš, 
Dana Jurijczuková, Miroslav Kollár, Zuzana 
Kováčová, Ernest Meňhart, Eva Mészárosová, 
Eva Nemčoková, Rastislav Opaterný, Ľudmila 
Pálešová, Eva Petráňová, Eva Poláková, Jarmila 
Rapková, Róbert Síkeľa, Magdaléna Szobiová, 
Dagmer Šajbenová, Andrea Šedibová, Miriam 
Škopová, Elvíra Šuránska, Jana Šušková, Zuza
na Tóthová, Dana Trévaiová, Judita Trnavská, 
Helena Valentová

Školský rok: 1986
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Peter Valko   
Adriana Antalová, Anna Bátovská, Jozef 
Bátovský, Iveta Bieliková, Pavol Bušniak, 
Jana Farkašová, Alica FÖlÕpová, Zuzana Gaj
došová, Ivan Gubán, Andrea Gunárová, Dana 
Herková, Jozef Jakab, Natália Kirilovová, 
Mária Koleňová, Andrea Lichá, Peter Máčaj, 
Tibor Michač, Jarmila Miklóšová, Ľubica 
Miklovičová, Ľuboš Mikula, Anna Nováková, 
Adrián Pazderka, Zuzana Pellerová, Magdalé
na Petrášová, Jana Píšová, Darina Považanová, 
Ondrej Prišťák, Jana Prištiaková, Ivana Rap
ková, Andrea Solmošiová, Ľubomír Szabó, 
Danica Šefčíková, Branislav Škopík, Vladimír 
Šurka, Nóra TÖmÖskÖziová, Peter Vyskočil, 
Dana Zaťková

Školský rok: 1987
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Elena Cintulová
Karol Baláž, Zuzana Barzová, Alžbeta Benke
ová, Blanka Bolgárová, Eva Bontová, Renata 
Bukajová, Dušan Burdej, Alena Dufeková, Mi
chal Ďuriš, Beáta Fábriová, Diana Fülöpová, 
Martin Gregor, František Grúň, Dana Hercová, 
Jana Hindická, Erich Hojčuš, Peter Kosorín, 

Attila Kováč, Andrea  Králiková, Jozef Kubena, 
Ján Kuma, Maroš Kyseľ, Mikuláš Lépö, Marcel 
Mojžiš, Eugen Molnár, Alena Pagáčová, Mária 
Polcová, Soňa  Pořízová, Gabriel Ráchela, Júli
us Salai, Anton Seneši, Ivan Tonkovič, Anton 
Torda, Roman Uhnák, Viera Vecánová, Andrea 
Zambojová, Alexander  Žiak

Školský rok: 1987
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Anastázia  Lukačová
Karol Bajan, Hedviga Čierna, Katarína Ďure
ková, Alena Halgašová, Monika Héderová, 
Iveta Hercová, Dana Hlavová, Zora Hlôšková, 
Agáta Holá, Zuzana Holečková, Ľubica 
Huczmanová, Alexander Kabát, Renáta Kint
lerová, Oľga Koháryová, Ján Kubica, Ivana 
Kupčová, Klaudia Kvasnicová, Peter Lackó, Da
rina Lukačovičová, Zoltán Lukács, Peter Miha
lik , Pavel Pivarči, Jana Polcová, Božena Rello
vá, Ivana Senešiová, Lucia Stanovská, Laura 
Šuťáková, Marta Tóbiášová, Zuzana Tóthová, 
Viktória Verebesová, Raimund Zahrádka

Školský rok: 1987
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: František Limberg
Dominik Adam, Zuzana Baloghová,Anna 
Blahová, Andrea Boldišová, Eliška Borovská, 
Michal Bóna, Tomáš Braun, Peter Cintula, 
Jana Fabianová, Janka Gažiová, Patrik Hajko, 
Katarína Hrabovská, Jarmila Hruškovičová, 
Miroslav Ivanický, Anabela Kinczerová, Soňa 
Kováčiková, Beáta Kuricová, Gabriela Liková, 
Štefan Matajsz, Ladislav Miklóš, Zuzana 
Miková, Erika Molnárová, Katarína Nagyová, 
Lýdia Rybnikárová, Štefan Suchár, Zuzana Še
bová, Erika Števková, Ondrej Udvardy, Jozef 
Varga, Renáta Vonkomerová, Janka Žilíková

Školský rok: 1988
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Ernest Meňhart
Eva Bakačiová, Elena Beňová, Tatiana Berná
thová, Ján Čenger, Jana Danišová, Milan Dol
ník, Ľubomír Fabian, Peter Forró, Peter Franko, 
Ervin Guliš, Martin Holeček, Stanislav Chlebo, 
Juraj Chlpík, Eva Janovická, Boris Jarkovič, 
Miron Lazar, Gabriel Lecký, Renáta Lepiešová, 
Iris Lovászová, Viera Martinková, Elena Miha
liková, Vladimír Mikula, Eva Nováková, Peter 
Palášti, Patrícia Pomothyová, Peter Považan, 
Jitka Sádovská, Renáta Sklenková, Roman 
Šabík, Eva Števková, Jana Volentierová, Alžbe
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ta Benkeová

Školský rok: 1988
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Elena Skladanová
Peter Adamec, Jaroslava Bátovská, Martin 
Bátovský, Lucia Beláková, Teodora Bilová, Pe
ter Hajko, Adrián Horváth, Eva Klčová, Katarí
na Kúdelová, Judita Kürtyová, Jozef Lehocký, 
Ivan Máčaj, Jana Majerová, Erik Németh, 
Rastislav Nichta, Zuzana Oklepková, Erna 
Patáková, Beáta Pentíková, Marián Sedliak, 
Sylvia Senciová, Magdaléna Szénásiová, Peter 
Švec, Juraj Tariška, Miroslava Trgiňová, Alena 
Trhanová, Adriana Valentíniová

Školský rok: 1988
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Veronika Zachová
Rudolf Adam, Peter Arvaj, Ľuboš Borovský, Sil
via Csekeyová, Judita Čásarová, Eva Együdová, 
Attila Göz, Zsolt Gutyan, Radovan Hajko, Miro
slava Havranová, Anna Ivanová, Ingrid Kaňu
ková, Mária Kotruszová, Andrea Kráľová, Ľu
boslava Dubová rod. Lukáčová, Pavol Máté, 
Scarlett Mosnáková, Ján Pacher, Peter Palko, 
Ľubica Paule, Stanislava Poliaková, Slavomír 
Považan, Monika Senšiová, Diana Struhárová, 
Jozef Šebo, Peter Šebo, Ingrid Zajacová, Andrea 
Zuzčáková, Anetta Žáčiková, Marián Hudec, 
Štefan Števko

Školský rok: 1989
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Emília Valková
Ingrid Barošková, Ladislav Behul, Juraj Braun, 
Ľudmila Citoríková, Patrik Chlpek, Iveta Čier
na, Branislav Drozdík, Jozef Géci, Pavol Gunár, 
Andrea Gyürkyová, Miroslav Köteles, Rastislav 
Kubica, Andrea Labudová, Viera Lomjanská, 
Ján Luky, Slavomíra Mašurová, Milan Mičjan, 
Michaela Mihaliková, Ľubomír Novák, Miloš 
Odran, Adriana Országhová, Roland Petrík, 
Soňa Plavodská, Katarína Poliaková, Zuzana 
Rugalová,Diana Štrbíková, Darina Tomasosz
ká, Marian Valach, Eva Varannaiová, Adrian 
Varga, Andrea Volková 

Školský rok: 1989
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Anna Gregušová
Richard Belák, Iveta Bukajová, Rená
ta Černáková, Henrieta Dohányová, Viera 
Dúbravská, Eva Éderová, Zuzana Gábová, Ro

man Gažo, Slavomír Grúber, Štefan Hanušiak, 
Renáta Havranová, Martina Hrušková, An
drea Janovická, Juraj Kadlečík, Marcela 
Konečná, Ľudovít Kopcsányi, Eva Kotruszová, 
Beáta Krupecová, Marcela Lacková, Alena 
Lukáčová, Igor Macášek, Emília Mikulová, 
Radoslava Obická, Jana Pišuthová, Arnold 
Pompoš, Mária Senešiová, Vierna Sojková, 
Ivan Studený, Monika Suranszká, Michaela 
Trubačová, Iveta Turbová, Diana Uhnáková, 
Nora Váradyová, Daniela Vargová

Školský rok: 1989
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Milan Drahoš
Želmira Balážová, Ľubica Bátovská, Anna 
Berkešová, Ingrid Bogárová, Dana Budzáková, 
Zora Dóczyová, Eva Dolinská, Jana Dvoráková, 
Milan Fábry, Roman Gaži, Michal Greksa, Mi
loš Harmady, Ľubica Hašková, Jana Havlíková, 
František Hochsteiger, Zuzana Jakubíková, Sil
via Jašová, Erika Krajčiová, Gabriela Krúžová, 
Monika Lichá, Marcela Ľahká, Da niel Mičo, 
Karol Mladý, Beáta Péliová, Edita Sitková, Ma
riana Sivčáková, Zuzana Strháv ska, Andrea 
Štullerová, Zuzana Švrčková, Jozef Tomašov
ski, Marián Vajda, Lenka Vidová, Branislav 
Vinkler

Školský rok: 1990
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Anna Oraveczová
Ingrid Bónišová, Jana Červenáková, Marta 
Dudášová,  Pavol Frtús, Patrik Kádek, Pavol 
Kohút, Tibor Kúcs, Eva Ličková, Igor Maťo, 
Marcela Mäsiarová, Renáta Meľúchová, 
Marcela Méresová, Marcela Mihálková, Zora 
Olejárová, Jaroslav Petík, Jana Pindešová, 
Ľubica Repáňová, Peter Rudzan, Henrieta 
Slavkovská, Milan Šlosár, Jana Švecová, Mar
tin Urban, Hana Valachová, Marián Varga, 
Hana Vlašičová, Peter Zelei, Ivan Zemko

Školský rok: 1990
Trieda: IV. B 
Triedny prof.:  Ladislav Kotrusz
Daniela Adamová, Norbert Drozdík, Hen
rich Dušek, Peter Éder, Ladislav Fabian, Klau
dia Farmošová, Hana Farkasová, Milan Gaj
doš, Ján Gúčik, Andrea Chlebová, Želmíra 
Kolenčíková, Štefan Kráľ, Branislav Kušík, 
Adrián Lecký, Miriam Máčajová, Martin 
Malec, Petra Mančíková, Anežka Mészárošová, 
Katarína Monczová, Martin Nehéz, Miroslav 
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Pintér, Zuzana Slušná, Zuzana Strelková, Ja
nette Szabóová, Roman Szabó, Milan Švoňa
vec, Monika Tóthová, Erich Trnavský, Renáta 
Viglašová

Školský rok: 1990
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Peter Valko
Darina Adamová, Mária Adamová, Zdena 
Bátovská, Vladimír Bátovský, Marián Bedná
rik, Zuzana Benčíková, Miroslava Beňová, Jana 
Bodlalová, Beáta Buchlovičová, Eva Ďuríková, 
Roman Gubčo, Mária Guťanová, Ľudovít 
Holečka, Karol Kender, Štefan Krenčan, Ján 
Lepieš, Andrea Maďarová, Katarína Máčajo
vá, Erich Mihálik, Iveta Orszaghová, Henrieta 
Petríková, Ingrid Píšová, Renáta Slobodová, Di
onýz Stehlík, Miroslav Švec, Alena Takáčová, 
Hana Tóthová

Školský rok: 1990
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová
Milan Babic, Rastislav Beharka, Babeta Beňo vá, 
Vanda Bilová, Andrea Eszesová, Zsolt Fašanek, 
Oľga Fašáneková, Angelika Horňáčková, Ro
man Chovan, Pula Kanková, Roland Koncz, 
Gabriel Kováč, Jarmila Kováčová, Monika 
Mesárošová, Soňa Morvayová, Ľubomír Ries, 
Ivana Sáreková, Norbert Schweier, Erika 
Szeteiová, Karin Šoššková, Beata Šulková, 
Kristýna Švecová, Peter Takáč, Estera 
Tesáková, Andrea Valachová, Bohumila Vala
chová, Ľudovít Verebeš, Slavomír Vrábel

Školský rok: 1991
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: František Limberg   
Patrik Adam, Helena Barošková, Patrik Bár
sony, Marcela Barzóová, Ivona Belaňová, Ive
ta Cimmermannová, Laura Černová, Roman 
Daru, Monika Fabianová, Lýdia Fehérová, 
Katarína Filipová, Janeta Firická, Zuzana 
Gábršová, Roland Géci, Radoslav Greksa, Iva
na Igazová, Anton Ižold, Beáta Jakubíková, 
Ale xandra Földesiová, Martina Košúthová, 
Zuzana Krkošová, Peter Líška, Dalibor Máčaj, 
Marcela Maľová, Eva Marföldyová, Igor Med
veď, Michal Mráz, Anton Palkovič, Mária 
Slušná, Richard Slušný, Denisa Surovčíková, 
Ján Šmrhola, Karol Švaral, Dagmar Trubačová, 
Monika Tunáková, Norbert Uhnák, Václav 
Vaja, Erika Zachová, Anna Kubatková

Školský rok: 1991
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Ján Koštrna 
Paulína Beňová,Viktória Bogdanová, Milan 
Drdoš, Diana Fehérová, Csaba Gál, Daniel 
Gergely, Marián Hansko, Elena Holečková, Ro
man Hraško, Alica Juhászová, Alica Kaffelová, 
Klára Kaffelová, Richard Kis, Jozef Kopka, La
dislav Kotrusz, Ivan Kováč, Dáša Krátka, Emil 
Macák, Peter Macho, Anna Molnárová, Rado
slav Nemec, Roman Obert, Mikuláš Palášti, 
Dagmar Paráková, Janeta Patyiová, Katarína 
Pellerová, Jana Petrášová, Jana Pokoracká, Ta
tiana Rajnohová, Andrea Rubecová, Mária Sa
roňáková, Vladimír Senovský, Miroslav Sojka, 
Ivan Šaling, Miroslav Šimegh, Monika Tur
bová, Martin Vajda, Erika Valašíková, Anežka 
Žlebeková, Zuzana Žuffová, Soňa Marföldiová

Školský rok: 1991 
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Elena Cintulová  
Stanislava Angušová, Renáta Boledovičová, 
Silvia Cmarková, Petra Červenáková, Šte
fan Dobrovolný, Rastislav Dodok, Dagmar 
Farkašová, Andrea Gašparová, Ctibor Gazdík, 
Marián Havlík, Eva Havranová, Snežana 
Ivičová, Rastislav Juhár, Karin Klainová, Mária 
Kupčová, Soňa Mesárová, Erika Mrázová, Jaro
slava Ozangová, Zdena Pavlovičová, Gabriela 
Piteková, Juraj Roľko, Viviana Rovňáková, Pe
ter Sebestyén, Eva Senéšiová, Ján Skalka, Daša 
Sládečeková, Peter Smolka, Roman Szabó, 
Marek Szegény, Hana Števčaťová, Roland Štr
bík, Ľubica Tamaškovicová, Peter Török, Da
niela Uhrinčaťová, Slávka Valachová, Renáta 
Valentíková, Angela Vážna

Školský rok: 1992
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Eva Mokošová   
Martin Baláž, Erika Báťová, Mário Číž, Ri chard 
Demian, Radomíra Gregáňová, Jaroslava Haj
ková, Matej Haško, Dušan Homola, Marek 
Homola, Vladimíra Horváthová, Michal Kéry, 
Jozef Knepp, Pavol Kopka, Lucia Kucejová, 
Katarína Kulcsárová, Eva Kupčová, Beáta 
Kušíková, Martin Máčaj, Mária Martinčová, 
Beata Nilašová, Ľubica Ondreášová, Adriana 
Pappová, Andrea Rosinská, Denisa Sádovská, 
Helena Sásová, Marek Schmidt, Erich Smák, 
Michaela Solčánová, Jaroslava Šimoniková, 
Ivana Štullerová, Mária Talapková, Elena 
Tesáková, Tibor Vrábel
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Školský rok: 1992
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Marta Koreneková  
Martin Barta, Miroslava Bátovská, Zdeňek Bla
ha, Marián Bioškovič, Žaneta Czíriová, Martin 
Danielič, Ján Greguš, Mária Havranová, Marek 
Hladík, Adriana Horváthová, Adriana Huc
manová, Alexandra Hýbalová, Tatiana Iva
nická, Laura Ižoldová, Ľubica Jelenová, Radko 
Kašiar, Nikoleta Kazlovová, Renáta Klimen
tová, Branislav Korbela, Miriam Kováčová, 
Vladimír Kuny, Timea Ludviková, Peter 
Mikitič, Andrea MÜllerová, Andrea Náterová, 
Mária Rojnohová, Edita Rumanová, Radovan 
Škultéty, Alexandra Švecová, Marian Torda, 
Martin Weis

Školský rok: 1992
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Erika Sulinová   
Anna Barošková, Juliana Čengerová, Peter 
Ekštein, Roman Fabian , Emília Fránerová, Zu
zana Gogová, Štefan Gutyán, Mária Hansková, 
Jana Heldiová, Jozefína Chovanová, Peter 
Ivanický, Vladimír Ivanov, Beata Janovická, 
Eva Kosorinová, Peter Kostend, Katarína 
Kováčová, Tatiana Kružliaková, Radoslav 
Kúdela, Saskia Osvaldová, Andrej Prček, Mi
lan Prevendarčík, Erik Senci, Ľubomír Štuller, 
Margaréta Šulková, Miroslav Švec, Ľuboš 
Teleky, Soňa TÖrÖková, Ľubica Zacharová

Školský rok: 1992
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Klára Šedibová
Rastislav Adam, Marcel Bajan, Jaroslava 
Buláková, Edita Dobáková, Martina Dóczyová, 
Mária Drgoňová, Anežka Ferenczová, Andrea 
Figecká, Radmila Habarová, Jana Jancíková, 
Monika Koszorúová, Jozef Kúdeľa, Peter Lipták, 
Renáta Lorincová, Margaréta Lukačovičová, 
Martin Máčaj, Mariana MikleBaráthová, 
Iveta Mikulová, Robert Osvald, Emil Pacher, 
Katarína Parízeková, Patrícia Popelková, Mi
chal Riško, Tibor Seidl, Marcela Suchárová, 
Peter Suchý, Ivan Šajtlava, Marián Šteflík, Jana 
Štipková, Soňa Tóthová, Jaroslav Tužinský, 
Monika Valachovičová, Blanka Vargová

Školský rok: 1993
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Anna Gregušová
Klaudia Agardyová, Edita Andrášiová, Andrea 
Bajanová, Slavomír Baláž, Dana Cimmerman

nová, Erika Čechová, Ivan Franko, Miriam 
Fraňová, Alžbeta Husárová, Jana Juhásová, 
Ladislav Juraška, Katarína Kašiarová, Patrik 
Kosnáč, Peter Kotrus, Marek Križan, Branislav 
Labuda, Laura Lukáčiková, Jana Marcineková, 
Miriam Minárová, Zuzana Mladá, Magdaléna 
Nagyová, Peter Reindl, Mária Szabová, Tatiana 
Szalayová, Blanka Šturdíková, Mária Švecová, 
Juraj Valachy, Erika Zimanová, Pavol Weisen
pacher

Školský rok: 1993
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Izabela Branická
Peter Abrahám, Petra Bachratá, Jana Bittne ro
vá, Ladislav Címer, Alica Dobrovická, Angelika 
Dukayová, Denisa Funková, Má ria Hainová, 
Martin Hlaváčik, Marianna Hlinčíková, Ján 
Hritz, Slavka Jakabová, Richard Keťko, Deni
sa Klimantová, Zuzana Komendová, Daniela 
Konečná, Eva Krúžová, Mi riam Lamperová, 
Ján Maruniak, Eva Pintérová, Iveta Póhová, 
Radoslav Putra, Jozef Seneši, André Simon, 
Peter Štrba, Peter Valach, Jaroslava Zeleiová, 
Marius Zuzčák

Školský rok: 1993
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Igor Mako
Adriana Adamová, Róbert Bátovský, Norbert 
Bogár, Andrea Brašeňová, Katarína Csonková, 
Peter Dovičin, Karin Ďurišová, Zdena Ginčaio
vá, Ľubica Horváthová, Monika Jakubíková, 
Zuzana Kadlečíková, Peter Kolmačka, Vladi
míra Kolníková, Lívia Kováčiková, Dušan 
Kraj či, Anna Krammerová, Marcela Lac ko
vá, Erika Lecká, Branislav Mašura, Marian 
Mesároš, Andrea Mikušová, Eva Mrázová, 
Valér Nyitray, Peter Ringwald, Andrea Slušná, 
Zuzana Solmošiová, Ľuboš Šabo, Andrea Štip
ková, Dagmar Štugelová, Karol Tarr, Milan 
Tóth, Eva Tóthová, Tomáš Uhnák, Bronislava 
Uhnáková, Andrea Žúborová

Školský rok: 1993
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Vladimír Tóth
Marie Bačkorová, Andrea Balážová, Ľubomír 
Boldiš, Marian Drappan, Kristína Gogová, 
Denisa Grmanová, Timea Gyurgyonovicsová, 
Andrea Hrušková, Monika Kakašová, Ján 
Kepko, Mária Kocianová, Román Kollár, 
Karin Kollárová, Beáta Kondrčíková, Sláv
ka Kováčová, Jana Krajčiová, Richard Kupča, 
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Denisa Matušková, Miloš Medzihradský, 
Miroslava Molnárová, Adela Moravská, Jozef 
Nagy, Alexandra Nolčová, Juraj Palaj, Iveta 
Péliová, Mário Polónyi, Miriam Polónyio
vá, Filip Rideg, Ladislav Šedi, Erika Serešová, 
Marian Šimegh, Miriam Tordová, Radoslav 
Valkovič, Eva Vidrová, Alena Zilyová

Školský rok: 1994
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Ladislav Kotrusz   
Boris Bachratý, Miriam Bátovská, Jana Be
nediková, Miriam Benkeová, Ivona Bodlalová, 
Rastislav Bóna, Michaela Bónová, Pavol Drľa, 
Slávka Ivanická, Jana Jakubíková, Paulína 
Jokelová, Pavol Kalina, Patrik Kollár, Stanisla
va Kováčová, Marek Matušák, Gabriel Mádel, 
Miroslava Mäsiarová, Branislav Mlynka, 
Katarína Moravská, Erika Mrázová, Marek 
Nagy, Patrícia Némethová, Michal Ondík, 
Jana Precechtelová, Ivan Račko, Jozef Seneši, 
Marek Seneši, Iveta Slováková, Adrián Slušný, 
Žaneta Sulačeková, Andrea Šerešová, Martina 
Šúthová, Andrej Tariška, Martina Uhrinová, 
Denisa Vojtényiová

Školský rok: 1994
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Vojtech Varga   
Radovan Árendáš, Katarína Benčíková, Adria
na Benčoková, Denisa Bogyová, Ľubila Bur
janivová, Andrea Dulová, Emília Gubánová, 
Gabriela Horečná, Peter Horniak, Petra Kasa
nová, Ladislav Kazlov, Silvia Kosztolányiová, 
Dana Korbelová, Silvia Kučerková, Martin 
Kurpaš, Tomáš Malec, Jozef Melicher, Mar
tin Michálek, Danica Skladanová, Adriana 
Složková, Michaela Staňová, Marcela Suchán
ska, Tatiana Šebová, Simona Schuszteková, 
Katarína Šurdová, Janka Števková, Ingrid 
Trgiňová, Martin Trnkus, Ilona Uhnáková, Eva 
Urblíková, Soňa Zrubcová, Diana Zvodárová, 
Vieroslava Žuffová

Školský rok: 1994
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Jozef Takáč   
Eva Adamová, Peter  Ágh, Nikoleta Báčkaio
vá, Daniel Bahna, Martina Bieleková, Jana 
Bieliková, Emília Bogdánová, Tomáš Buda, 
Ján Bukoven, Jozef Čierny, Tomáš Čuka, Anna 
Havranová, Milan Hlinčík, Zuzana Holečková, 
František Horniak, Lucia Ištóková, Andrea 
Jančová, Róbert Kodaj, Ladislav Kollár, Eva 

Kollárová, Ľubomír Kováčik, Vít Krajčík, Hen
rieta Kudrnová, Pavol Kvanka, Ľudmila Mora
vanská, Mária Obertová, Peter Pallo, Ladislav 
Paška, Ingrid Pompová, Zdenka Pristyáková, 
Michal Seneši, Jana Sivčáková, Štefan Szarka, 
Stanislava Šustáčeková, Patrik Vančo, Jana 
Zuzčáková

Školský rok: 1994
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová   
Andrea Bársonyová, Anna Bátovská, Lucia 
Bátovská, Peter Bosík, Marek Daniš, Jana Do
brovolná, Viktor Faško, Želmíra Gregáňová, 
Marieta Hanáková, Nataša Hícová, Branislav 
Homoľa, Ivana Hríbiková, Monika Ivanová, 
Štefánia Jakabová, Martin Keseg, Katarí
na Krištofová, Marta Kulcsárová, Henrieta 
Kuníková, Miroslav Miták, Štefan Palaťka, 
Ľudmila Patassyová, Slávka Pecárová, Martina 
Piťová, Lucia Poláčiková, Katarína Poláková, 
Eva Sekerešová, Michal Tariška, Jana Töröková, 
Vladimír Turčan, Marek Varga, Andrea Vrábe
lová, Valéria Göczeová

Školský rok: 1995
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: František Limberg    
Miroslava Balážová, Zuzana Barancová, 
Roman Beličák, Daniel Bernát, Mariana 
Dudášová, Ladislav Ferenčík, Ľudovít Hala
buk, Pavel Havran, Sabína Hlinčíková, Miriam 
Horniaková, Marta Hrušková, Richard Chlebo, 
Klaudia Ihringová, Zuzana Kamenská, Sylvia 
Kiselyová, Stanislava Klementová, Eva Koseče
ková, Ján Kristín, Roman Krnčan, Marek 
Lörinc, Stanislav Maďar, Kvetoslava Mäsia
rová, Monika Mäsiarová, Zuzana Mäsiarová, 
Roman Mocpajchel, Denisa Moravská, Lucia 
Sekerešová, Ivana Senešiová, Katarína Slušná, 
Katarína Solmošiová, Tomáš Tarr, Peter To
masch

Školský rok: 1995
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Ľubica Opaterná
Elena Abelovská, Radoslav Behul, Vladislav 
Borovský, Zuzana Fabianová, Martin Filo, 
Beata Gulczyňská, Renáta Gyenesová, Andrej 
Ha labuk, Ivan Hromada, Lucia Ivaničková, 
Mária Ižoldová, Štefan Jankovič, Adam 
Ka menský, Helena Kosnáčová, Tatiana 
Kotrusová, Martina Machajdíková, Mikuláš 
Mészáros, Katarína Nécsová, Tomáš Oravec, 
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Zuzana Petrášková,  Michal Pevala, Svetlava 
Schultzová, Ivan Sklenka, Lucia Strelková, 
Slávka Šebová, Juraj Šimovič, Juraj Štugel, 
Norbert Tomašovský, Miroslav Udai, Mária 
Valachyová

Školský rok: 1995
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Emília Valková
Martina Babinská, Helena Badínová, De
nisa Balogová, Liliana Berkesiová, Jaroslav 
Daniš, Adriana Deményová, Juraj Dobák, 
Monika Ďurečková, Rastislav Fabian, Katarí
na Frtúsová, Peter Gregor, Sylvia Hajková, 
Andrea Chovanová, Anna Jakubíková, Miro
slav Jarný, Peter Líška, Oskar Lülei, Marcela 
Macáková, Katarína Magulová, Dušan Mesár, 
Helena Palaťková, Martin Pastierovič, Milan 
Pitek, Katarína Píšová, Ladislav Svetlík, Lucia 
Šolcová, Eliška Švecová, Zuzana Tupá, Andrea 
Vargová, Peter Vrábel, Róbert Vyskok, Pavol 
Zachar

Školský rok: 1995
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Elena Macková
Barbora Bartschová, Ladislav Benčok, Kristián 
Biricz, Martina Blašková, Vojtech Bočák, Jana 
Britková, Karol Česal, Miloš Dovičin, Marek 
Földesi, Zuzana Fridrichová, Martina Gold
schmidová, Zuzana Habalová, Miloš Hlaváčik, 
Stanislava Jenesová, Monika Kamenčíková, 
Ľuboš Kasan, Jozef Koháry, Peter Kušík, Adria
na Liptáková, Mária Maruniaková, Zuzana 
Pristyáková, Zuzana Raffajová, Jaromír Salaj, 
Adriana Senešiová, Miroslava Slušná, Andrea 
Szalaiová, Katarína Šallayová, Milan Šebo, Eva 
Šimšíková, Juraj Štuller, Ján Švolík, Denis Volf, 
Regina Weisenpacherová, Martin Žiga

Školský rok: 1996
Trieda: IV. A 
Triedny prof.: Mária Ižoldová
Soňa Benčíková, Anita Bobvošová, Zuzana Br
náková, Miroslav Čamek, Mária Čučková, Neir 
El Hage, Andrea Fidesová, Marek Gupčo, Juraj 
Gyalókay, Jozef Horečný, Viera Horňáková, 
Peter Igaz, Ivica Jankovičová, Kristína Kor
beľová, Martin Krištof, Marek Krnáč, Zuzana 
Kuchárová, Martina Máčajová, Ján Medo
varský, Jana Medveďová, Paula Nezbedová, 
Marek Ondík, Zuzana Petrášová, Soňa Ring
waldová, Miroslav Sirota, Ingrid Stanová, 
Lýdia Szobyová, Miroslav Šedivý, Marián Šva

grík, Darina Tóthová, Marián Urblík, Marek 
Valent, Pavol Vaš, Silvia Zátopková

Školský rok: 1996
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Elena Skladanová
Ivan Baláž, Zuzana Blašková, Zuzana Cey
pová, Peter Cintula, Magdaléna Čierna, Mar
cel Fusko, Martin Chrenovský, Branislav Ka
zár, Patrik Kopcsányi, Alexandra Kosnáčová, 
Zuzana Kováčová, Ester Machajdíková, Anna 
Mališová, Pavol Melicherčík, Peter Miták, Jana 
Mrázová, Martina Nezníková, Anna Palaťková, 
Eva Petrášová, Pavel Petrík, Adriana Rubecová, 
Pavol Slušný, Róbert Szilva, Marek Šebök, Ka
rol Šúth, Henrieta Valentíková, Peter Vančo, 
Radoslav Vrlina, Marián Wágner, Peter Žiak

Školský rok: 1996
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Igor Mako
Matej Ambrovič, Michaela Bajková, Miroslav 
Barát, Miriam Bartfayová, Marcela Berényio
vá, Mária Berényiová, Paulína Čengerová, Eri
ka Fixelová, Eva Hajková, Monika Horinková, 
Marek Ivanický, Blanka Kabátová, Zuzana 
Kohútová, Zuzana Kollárová, Ivana Kubínová, 
Marian Kubiš, Daniel Kupča, Dagmar Ľachká, 
Andrea Mjartanová, Jana Murániová, Zden
ko Šindler, Ivan Šíp, Peter Štipka, Tatiana 
Tomasoszká, Lucia Trgiňová, Roman Trnka, 
Renáta Valábeková, Katarína Valettová, Beáta 
Vrábelová

Školský rok: 1996
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Peter Šturc
Alena Bálintová, Oľga Birčáková, Aneta Cin
tulová, Ivana Číková, Nikoleta Dudášová, 
Stanislava Fabianová, Jana Filová, Eva Heldio
vá, Viktória Huthová,  Michaela Chvojková, 
Marián Jakubík, Slávka Kerekrétyová, Andrea 
Kosnáčová, Juraj Kubica, Blanka Kubíková, 
Radoslav Kupča, Radoslav Maďar, Marti
na Mráziková, Ivana Ponická, Peter Pšenák, 
Erika Pšenáková, Zuzana Ránsová, Katarí
na Rudzanová, Martina Svetíková, Patrik 
Svitek, Štefan Šuhala, Mária Šustáková, Lenka 
Uhnáková, Juraj Valach, Eva Vaníková, Zuzana 
Veselá

Školský rok: 1997
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Jana Jaďuďová
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Marián Baranec, Beáta Biela, Magdaléna Bo
gyóová, Lenka Bušniaková, Martina Čučková, 
Zuzana Demeterová, Martina Fülöpová, 
Stanislava Gagačová, Štefan Goga, Monika 
Gregušová, Eduard Haderka, Diana Havlíková, 
Marcela Juhászová, Martin Konôpka, Samuel 
Korbeľa, Zuzana Labajová, Ján Lacko, Mag
daléna Lecká, Helena Mészárosová, Barbora 
Neupauerová, Rastislav Nikel, Tatiana Pre
cechtelová, Edita Sakošová, Ľubomír Schmidt, 
Miroslav Slašťan, Lucia Šebestová, Marianna 
Štiglicová, Michal Švaral, Sandra Tordová, Vie
ra Uhnáková, Katarína Vargová, Martin Zigo 

Školský rok: 1997
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Valéria Tunová
Marta Balková, Miroslav Fabian, Lucia Fabia
nová, Marína Gajdošíková, Jana Gálusová, 
Martin Gregorová, Táňa Halamová, Stanislav 
Handel, Kristína Harmanová, Štefan Hudec, 
Jozef Chudý, Štefan Chudý, Monika Imre
ová, Martina Kompanová, Martina Kosten
dová, Zuzana Králiková, Jana Kučerková, Erik 
Lamper, Aneta Liptáková, Branislav Mazúr, 
Tibor Papp, Ivana Piatrová, Jana Prokajová, 
Katarína Skalková, Michaela Slušná , Ľubica 
Somolayová, Diana Šebová, Lucia Šimonová, 
Michaela Štugelová, Jana Tonhaiserová, Jozef 
Urbín 

Školský rok: 1997
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Ľudovít Sebelédi 
Pavol Benčík, Katarína Beničiaková, Klaudia 
Blahová, Alica Budinská, Tatiana Cimrová, 
Lenka Červená, Alexandra Červenáková, Pe
ter Duplinský, Andrea Gacková, Peter Garaj, 
Ivan Geröfi, Iveta Gyenesová, Jana Haščáková, 
Marta Chanová, Slavomír Jakubis, Miroslava 
Kassaiová, Miloslav Konečný, Martina Kor
beľová, Eva Kováčová, Zuzana Kozmová, Blan
ka Kristínová, Erika Macáková, Juraj Medveď, 
Jana Méresová, Miriam Némethová, Zuzana 
Obertová, Pavol Repčík, Bronislava Selková, 
Lenka Sitášová, Lucia Staroňová, Klára Szoby
ová, Zuzana Tulová, Zuzana Valovičová, Jana 
Záhorská 

Školský rok: 1997
Trieda: IV. D 
Triedny prof.: Anna Gregušová 
Beáta Abrahámová, Juraj Baláž, Martina Bar
toňová, Iveta Bátovská, Andrea Boldišová, 

Ingrid Dóková, Anita Dudášová, Helena 
Fazekašová, Martina Gálusová, Milan Goga, 
Natália Gogová, Miriam Gubíková, Gabriela 
Hanáková, Ľubica Chlebová, Anna Ižoldová, 
Janka Kašiarová, Erika Kósová, Zuzana Kotu
lová, Martina Krajčovicová, Zuzana Kupčová, 
Peter Laufer, Mária Lincényiová, Juraj Lukáč, 
Tatiana Michalovičová, Branislav Mikuška, 
Petra Palkovičová, Katarína Silvová, Gabriel 
Szántó, Martina Šálková, Marek Šebo, Thea 
Švecová, Andrea Tamášová, Peter Tariška, Lu
cia Vanková, Lenka Vlčeková 

Školský rok: 1998
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová  
Tatiana Bátovská, Katarína Fekiačová, Eva Gu
bíková, Michal Havran, Ivana Hudecová, Eva 
Kalmancaiová, Ján Kliment, Ivana Kováčová, 
Eugen Križo, Mária Kúdeľová, Jozef Lastič, 
Katarína Mäsiarová, Zuzana Medovarská, Pe
ter Meszároš, Hana Michlová, Tomáš Nehéz, 
Marianna Pappová, Tomáš Pastier, Zuzana 
Páleníková, Silvia Petrášová, Petra Polyová, 
Dana Ráchelová, Marcel Rehák, Juraj Stančík, 
Lucia Šuplatová, Jana Tašková, Zuzana Felia
rová, Ján Tomka, Helena Uhnáková, Tomáš 
Verný
Školský rok: 1998
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Vladimír Tóth   
Marek Ágh, Peter Benčat, Zuzana Cibulková, 
Denisa Čajagiová, Ľubomír Čornák, Lucia 
Dubovská, Štefan Fényes, Róbert Hlásny, Ju
raj Homola, Katarína Horňáková, Natália 
Hronská, Jana Hruškovičová, Peter Juhás, 
Igor Kompas, Pavel Končal, Lívia Kováčová, 
Naďa Kováčová, Marian Macho, Olívia Marče
ková, Peter Martiško, Roman Maruniak, 
Ivan Mihál, Juraj Mikula, Katarína Poláková, 
Tatiana Ragáčová, Dalibor Skladan, Viera 
Struhárňanská, Michaela Šaimerová, Karmen 
Šeböková, Katarína Tuhárska, Denisa Túriová, 
Miroslava Uhríková, Lenka Valachyová, Lucia 
Vargová

Školský rok: 1998
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Ladislav Kotrusz   
Katarína Balková, Ján Behula, Helena Bla
hušiaková, Miroslava Borbuliaková, Pavol 
Cibuľa, Martin Čík, Mária Debnárová, Zuzana 
Demeterová, Štefan Gajdoš, Lucia Garajová, 
Kristína Hlásniková, Ján Hlôška, Katarína 
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Horváthová, Lucia Horváthova, Peter Ivan, 
Tomáš Karlík, Helena Kovácsová, Stanislava 
Kováčová, Adriana Kupčová, Michal Lecký, 
Martin Mesár, Peter Orovnický, Nataša Pan
filovová, Katarína Patassyová, Michaela Pat
kolová, Ľubica Síkeľová, Petra Steinemannová, 
Emília Stoklásková, Mária Szabóová, Maroš 
Ševčík, Jana Šikulová

Školský rok: 1998
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Marta Koreneková   
Marianna Beňáková, Katarína Bieliková, Ju
raj Červenka, Martin Hrnčiar, Martin Chrien, 
Zuzana Chvojková, Ľubica Klimová, Miroslava 
Kóšová, Tibor Lakó, Miriam Lukáčová, Jozef 
Mészáros, David Nolč, Lucia Pacherová, Petra 
Pialrová, Andrea Sakáčová, Terézia Schorscho
vá, Patrik Slušný, Katarína Smetanová, Daniel 
Stano, Janka Strelková, Gabriela Szabóová, 
Martina Šadláková, Milan Šebo, Silvia Štefan
kovičová, Katarína Števková, Martin Štrba, 
Roman Trubíni, Andrea Valachová, Miroslava 
Valachová, Zuzana Vlašičová, Eva Záborská, 
Martina Zaiknerová

Školský rok: 1999
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Nora Tomösköziová   
Ján Antolík, Michal Bagala, Agnesa Balková, 
Viktor Beličák, Štefánia Biela, Martin Bolgár, 
Jozef Buri, Lucia Dobčiková, Zdenka Ďuríková, 
Gabriel Göcze, Lucia Guťanová, Richard Hans
ko, Natália Havettová, Katarína Hrašková, 
Lucia Jakubíková, Zuzana Kontšeková, Zuza
na Korbeľová, Oľga Kováčová, Ildikó Lakóová, 
Jana Máčajová, Jozef Mráz, Michal Ördögh, 
Peter Procházka, Simona Rajuicová, Eva Szán
tová, Milan Ševčík, Silvia Štutiková, Jana Ur
baníková, Matej Vančo, Martin Varga, Martin 
Virág, Viktória Vrábelová

Školský rok: 1999
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Izabela Branická  
Lucia Abelovská, Jana Balážová, Anna 
Bôžiková, Michal Bysterský, Ľudovít Dékány, 
Viktória Dudášová, Jozef Frajka, Martina 
Frtúsová, Miroslav Garaj, Peter Grečner, Ján 
Greguš, Jana Hajková, Stanislava Juríčeková, 
Ivan Kecskés, Daniel Kotkaj, Jozef Kozár, 
Miroslava Lacková, Marek Lapin, Monika Loj
tová, Martin Mézsároš, Miroslava Nespešná, 
Zuzana Nespešná, Tatiana Nováková, Zuzana 

Piatrová, Mária Rybárová, Lucia Sedliaková, 
Radovan Seneši, Milan Síkeľa, Martina Šen
karčinová, Hana Šuchová, Július Tóth , Zuza
na Turčanová, Zuzana Uhnáková, Peter Vaľko, 
Michaela Bajanová

Školský rok: 1999
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Veronika Zachová 
Emília Benčová, Milan Bicka, Ľudmila Bohu
šová, Zuzana Čuchorová, Zuzana Ďuricová, 
Jana Fabianová, Kristína Fényesová, Andrej 
Hajko, Janka Haulíková, Nikola Herdová, Iris 
Horniaková, Ján Hríbik, Peter Hudák , Marta 
Chudá, Miroslav Ješkovský, Zuzana Korman
cová, Daniela Kováčová, Mária Kováčová, Ľuba 
Králiková, Marián Kúdela, Katarína Kúde
lová, Miroslava Maľová, Hedviga Nagyová, Lea 
Nichtová, Helena Pastierovičová, Stanislava 
Rypsáková, Ľubica Šebestová, Miroslava Ši
megová, Miriam Ternovská, Anna Tuhárska, 
Linda Tuvšinžargalová, Stanislava Višňová

Školský rok: 1999
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Elena Cintulová   
Petra Bagalová, Jozef Beličák, Erika Bére šová, 
Klaudia Bogárová, Radoslav Dávid, Janka Gej
došová, Eliška Hajková, Ján Hámorník, Juraj 
Hernády, Ivana Horňáková, Miloš Chano, 
Soňa Ižoldová, Adriána Klimová, Eva Kost
ková, Zuzana Kyšková, Jana Labajová, Janette 
Ličková, Ján Magyar, Ján Martinec, Lívia Mar
tišková, Dušan Nemec, Ivana Nilašová, Žofia 
Pacherová, Jana Pastierová, Miroslava Pisa
rová, Tibor Prček, Anton Slažanský, Eva Spe
várová, Juliana Svoreňová, Róbert Szász, Petra 
Výbošteková, Ľubica Záhorcová

Školský rok: 2000
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová  
Peter Andraško, Lucia Berkesiová, Adriana 
Cibulová, Peter Čajka, Katarína Domokošová, 
Alica Dudášová, Martin Gajdošík, Vladimír 
Gelányi, Ľubomír Greguš, Monika Harváne
ková, Miroslava Havettová, Marek Hlaváčik, 
Soňa Kalmancaiová, Ondrej Klimo, Ivana Kon
czová, Martin Kroupa, Ján Kuruc, Júlia Lacko vá, 
Monika Maťová, Miroslava Mituníková, Matej 
Novák, Tomáš Novák, Jana Senešiová, Adrián 
Slušný, Stanislav Slušný, Martin Staňo, Lýdia 
Syllabová, Rastislav Trgiňa, Dáša Valachová, Ja
roslav Začka, Jozef Záhorský, Michal Zerola
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Školský rok: 2000
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Jozef Takáč
Andrea Baksová, Tomáš Barcík, Zuzana Be
ličáková, Mária Čierna, Dušan Daniš, Deni
sa Dóková, Peter Ďurovič, Štefan Ďurovič, 
Miroslava Eliášová, Ladislav Éhn, Jaroslava 
Hajková, Tomáš Henžel, Jana Harmadyová, 
Michal Holečka, Tomáš Hudec, Ivana Hu
decová, Dana Chrančoková, Marianna Je
nesová, Zuzana Kočišová, Lenka Kotorová, 
Erika Magyarová, Marián Marček, Bronislav 
Medňanský, Peter Minár, Božena Mlynková, 
Igor Poláčik, Katarína Sipajová, Peter Svetík, 
Ján Šípoš, Marian Švolik, Lucia Turčoková, 
Miroslav Valach, Marek Vidlička

Školský rok: 2000
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Elena Macková
Andrej Boženík, Ľudmila Budovcová, Gabrie
la Butášová, Radka Červenáková, Veronika 
Doležalová, Lucia Frtúsová , Katarína Fulme
ková, Eva Halabuková, Nikoleta Hausková, Si
mona Hevešiová,Veronika Horváthová, Štefan 
Jakubík, Tomáš Jančok, Lucia Kolmačková, 
Monika Kotorová, Mária Kováčová, Zuza
na Kováčová, Vendelína Kuchťáková, Lucia 
Lacová, Róbert Lörinc, Peter Maďar, Terézia 
Mészárosová, Silvia Mikleová, Michal Muráni, 
Anna Nováková, Martina Orovnická, Peter Pa
pšo, Ľubica Pintérová, Zuzana Sümeghová, Ve
ronika Šimonová, Linda Štutiková, Michaela 
Tvrdová, Daniela Záhorcová

Školský rok: 2000
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Elena Skladanová
Roman Bačkor, Alena Baliová, Veronika Balio
vá, Otília Beládiová, Michal Bernát, Lýdia 
Bérešová, Vojtech Boldiš, Zuzana Borošová, 
Daniel Brnák, Richard Dubovský, Miloslav 
Gaj doš, Zuzana Ivanická, Zuzana Jančeková, 
Eva Janovická, Adriana Jágerová, Jarmila 
Kirchnerová, Juraj Kohút, Lucia Kostrová, 
Alena Kotorová, Martina Kotrusová, Danie
la Marková, Erika Mrázová, Judita Porubská, 
Peter Ružička, Miroslava Schmidtová, Zuzana 
Šálková, Andrea Šutá, Lucia Šutková, Michae
la Valentková, Marek Verčík, Lucia Žiaková, 
Martin Žúbor

Školský rok: 2001
Trieda: IV. A 

Triedny prof.: Danka Očovská
Jozef Bajan, Petra Boťanská, Henrieta Búrová, 
Ivana Fašaneková, Ivan Frasch, Tomáš Greguš, 
Marek Halimovič, Ivana Holečková, Monika 
Horniaková, Martin Hruška, Jana Hrúzová, 
Martin Kaško, Tomáš Kišš, Barbora Ko
reňovská, Ladislav Krammer, Katarína Lako
tová, Martin Maslen, Andrea Nagyová, Peter 
Novák, Jana Ontková, Zuzana Pavlíková, Mag
daléna Prónayová, Katarína Remeňová, Vladi
mír Rymarenko, Jana Slováková, Jana Slušná, 
Jana Solčianska, Dominika Šuhajová, Tatiana 
Šušková, Jana Švecová, Jana Zátopková

Školský rok: 2001
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: Jozef Takáč
Veronika Agárdyová, Štefan Balko, Juraj Barát, 
Dagmar Bezáková, Zuzana Čengerová, Vanda 
Gomolčáková, Dominika Halabuková, Lucia 
Harmanová, Jana Holeksová, Veronika Hrubá, 
Mária Ivanová, Jana Kollárová, Dominika 
Kosnáčová, Alexandra Krajčovicová, Štefan 
Králik, Zuzana Martinková, Martin Melišek, 
Veronika Moreczová, Martin Nichta, Miro
slava Pastierová, Stanislav Petrenic, Mária 
Petrikovičová, Margaréta Príbojová, Miriama 
Svetíková, Mária Tuturisová, Zuzana Uhri
nová, Pavol Vaľko, Tomáš Veress, Jana Vrzalová

Školský rok: 2001
Trieda: IV. C 
Triedny prof.: Valéria Tunová
Kristián Baka, Richard Baláž, Pavol Bo
bok, Zoltán Cibula, Andrea Čuková, Jana 
Domokošová, Andrea Filipová, Jozef Gruzman, 
Zuzana Hajková, Tomáš Hamar, Zuzana Hüh
nerová, Tomáš Jakubík, Veronika Kardašová, 
Patrik Klačko, Vladimíra Kollárová, Peter 
Kosmály, Peter Kováč, Mária Lacková, Martin 
Lecký, Martin Macho, Katarína Prieberová, Ju
raj Procháska, Naďa Reháková, Martina Ros
inová, Jana Skačanová, Lucia Sokolová, Jana 
Šturdíková, Ivana Šuplatová, Miroslava Vargi
cová, Andrej Zvodár, Róbert Žiak

Školský rok: 2002
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Jana Jaďuďová
Naďa Bagarová, Edita Bartová, Ladislav 
Branický, Martin Bránik, Branislav Danielič, 
Martina Demeterová, Alena Filipová, Lucia 
Gregušová, Peter Kálnai, Anita Kissová, Ľubi
ca Koreneková, Katarína Králiková, Jaroslava 
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Krempaská, Erika Kubalová, Veronika Let
ková, Jozef Mališ, Tibor Óbert, Marek Opater
ný, Katarína Rosipalová, Stanislava Slobod
níková, Anna Smetanová, Michaela Srnková, 
Lucia Šárková, Katarína Teliarová, Judita Tu
všinžargalová, Mária Vavrečanová

Školský rok: 2002
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Róbert Nichta
Zoltán Baka, Ivana Balážová, Miroslava Bobo
ková, Katarína Demeterová, Lenka Gažová, 
Michal Chudý, Daniela Ivanovová, Lenka 
Kluchová, Lenka Krátka, Jakub Kristín, Miro
slava Máčayová, Michal Meda, Eva Pet rencová, 
Jakub Pivoluska, Martin Pohánka, Nikoleta 
Sághyová, Marián Slušný, Tomáš Stribula, 
Marek Sulina, Katarína Štefanová, Ondrej 
Štuller, Martina Tischlerová, Veronika Tuno
vá, Eva Vácziová

Školský rok: 2002
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Emília Gregušová
Anna Beňová, Lenka Boriková, Gabriela 
Čížová, Jela Faltinovičová, Zuzana Gregušová, 
Michaela Huljaková, Viera Henželová, Zuzana 
Húsková, Andrea Chovanová, Pavol Janček, 
Michaela Kratinová, Emília Kupčová, Martin 
Muráni, Norbert Németh, Silvia Nichtová, 
Adriana Pisarová, Slavomíra Poliaková, Mar
tina Pulišová, Miroslav Selka, Peter Slušný, 
Miroslava Srnková, Katarína Szabóová, Sil
via Tešíková, Alexandra Trnková, Ján Trnka, 
Lucia Trnková, Katarína Uhnáková, Mária 
Záhorcová

Školský rok: 2003
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Zdena Ginčaiová
Katarína Baťalíková, Marian Buchlovič, Mar
tin Dudášik, Katarína Együdová, Veronika 
Grúbelová, Dominika Huszárová, Matúš Cha
mula, Karla Chebenová, Erik Chudý, Daniel 
Keder, Radovan Komár, Michal Krammer, 
Diana Kubická, Emília Lukáčová, Slavomír 
Macák, Miroslav Mikle, Eva Mlynková, Len
ka Mrázová, Erika Nagyová, Iveta Námešná, 
Michal Očenáš, Barbora Pekaríková, Silvia 
Slušná, Milota Spišiaková, Radim Stano, Mi
chaela Šebová, Peter Štefka, Martin Šuška, 
Lívia Vincúrová

Školský rok: 2003
Trieda: IV. B 
Triedny prof.: František Limberg
Beata Belopotocká, Pavol Boťanský, Miroslava 
Bujanová, Peter Danczi, Boris Fojtík, Zuzana 
Frtúsová, Martin Gažo, Ján Gonda, Richard 
Gurbicz, Daniela Ivanová, Hana Juríková, Pe
tra Koháryová, Zuzana Kochmanová, Zuzana 
Korvínová, Iveta Kóšová, Veronika Kotorová, 
Kamil Kováč, Jaroslava Mareková, Marek 
Melich, Petra Moravská, Lenka Nagyová, Mi
chal Obert, Michal Pastier, Martin Stanko, 
Ivan Svetlík, Michal Štefaňák, Marcela Šva
ralová, Martina Valachová, František Vančo, 
Mária Vnuková, Andrea Výbošteková, Zuzana 
Zacharová, Zuzana Zaujecová

Školský rok: 2003
Trieda: Oktáva 
Triedny prof.: Anna Gregušová
Kristína Bagalová, Daniela Balážová, Lenka 
Fabianová, Diliana Frtúsová, Roderik Geor
giev, Lucia Harhovská, Vladimír Hlaváček, 
Sta nislav Horniak, Ľubomír Janovický, Peter 
Juhás, Soňa Koczáková, Katarína Lacková, 
Ivana Lantaiová, Zuzana Littvová, Zuzana 
Maďarová, Veronika Mihoková, Lucia Mon
czová, Jozef Novák, Radoslav Novák, Alexan
dra Pániková, Pavol Petrík, Dušan Sedliak, 
Lucia Síkeľová, Kristína Sleziaková, Martin 
Sýkora, Peter Tkáč, Silvia Zeleňáková

Školský rok: 2004
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Nora Tömösköziová
Michal Bebjak, Veronika Bobovnická, Mi
chaela Ďurišová, Zuzana Chudá, Emília Kevé
lyová, Veronika Kováčová, Marek Križo, Ján 
Krtík, Kristína Kusá, Zuzana Lacková, Zuza
na Maková, Radoslav Maľa, Eva Matulová, 
Lucia Medeová, Ľubica Mészárová, Marian
na Miškovová, Michal Pánik, Martin Piatrik, 
Zuzana Sekerešová, Klára Skačanová, Denis 
Štaudner, Karolína Štefanová, Jana Tomášová, 
Ivana Valovičová, Radoslav Vašina, Tomáš Vr
zala, Daniela Zacharová, Zuzana Zalánová, 
Lenka Zerolová

Školský rok: 2004
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Cyril Šebo
Michal Bevilaqua, Branislav Boldiš, Natália 
Brhelová, Andrej Červenka, Milan Donoval, 
Lenka Dubovská , Nela Faltinovičová, Andrea 
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Filipová, Miriama Fojtíková, Pavol Chme
lár, Peter Jaňák, Denisa Kolenčíková, Eva 
Kotrusová, Katarína Kotulová, Dominika 
Kraj čiová, Viera Králiková, Ivana Krátka, Kari
na Kukučková, Ivica Lalíková, Eva Látečková, 
Inés Limbergová, Eva Matúšeková, Martin 
Molnár, Jozef Palkovič, Pavol Sidó, Martin 
Šabík, Katarína Švolíková, Erika Tischlerová, 
Egon Zorád, Zuzana Zorgovská

Školský rok: 2004
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Mária Ižoldová
Ivana Cilingová, Vladimír Čajagi, Roman 
Čík, Elena Ďurovičová, Michaela Fabianová, 
Roman Farra, Petra Havranová, Anna Hor
niaková, Erik Hudec, Peter Chrien, Eduard 
Jáné, Michaela Kováčová, Jana Kováčová, 
Andrea Lázárová, Veronika Leštáková, Jana 
Medzihradská, Jozef Mihalovič, Roman 
Novotný, Martina Páleníková, Peter Patay, 
Katarína Poláčeková, Jana Schmidtová, Dana 
Slimáková, Daniela Slušná, Ivana Švecová, Fi
lip Tichý, Andrej Ukrop

Školský rok: 2004
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Ľubomír Nemčok
Boris Bagoči, Eva Barcíková, Miroslava 
Barcíková, Jana Biela, Andrej Boroš, Marti
na Brezinská, Zuzana Bučková, Jakub Držík, 
Zuzana Grillingová, Vladimír Hájek, Ivan 
Chobot, Peter Králik, Lenka Kukučková, Ale
xander Lakatoš, Marko Linder, Alexandra Lin
derová, Jana Minárová, Dominika Nezníková, 
Miroslav Palík, Miroslava Psárska, Zuzana 
Sádovská, Eva Szabová, Eva Ščepková, Radovan 
Šebo, Andrea Šimonová, Katarína Uhnáková, 
Martina Višňovská, Judita Zakarová

Školský rok: 2004
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Ľudovít Sebelédi
Monika Adamová, Martin Babinský, Domini
ka Bašková, Katarína Bošiaková, Martina 
Bošiaková, Dominik Burda, Alena Hata
lová, Gregor Horniak, Anita Horváthová, 
Juraj Kašiar, Daniela Kohútová, Miroslava 
Kramáreková, Peter Krenčan, Lenka Kresťan
ková, Erik Kúdela, Milan Lackovský, Veroni
ka Lukáčová, Miloš Macko, Jana Mrázová, 
Martina Ördöghová, Jakub Pakši, Zuzana 
Pluhárová, Ivana Rusková, Ján Sedláček, Petro
nela Sorádová, Lenka Sulinová, Andrea Ur

baníková, Alena Uškertová, Marcel Valentko, 
Tibor Zimányi, Petra Žilková

Školský rok: 2005
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Elena Garajová
Roman Andraško, Martina Beňová, Július 
Buday, Peter Fabian, Anita Gutraiová, Martin 
Holeksa, Ján Holý, Marek Hraška, Jozef Chlpač, 
Radovan Juríček, Milan Kabát, Anton Kalman
cai, Lenka Kanisová, Ján Kluch, Juraj Kompan, 
Richard Kucsa, Ján Kukučka, Eva Mácsadiová, 
Barbora Mészárosová, Tomáš Miškovič, Ka
rol Pál, Lívia Petrová, Matej Pivoluska, Ondrej 
Príboj, Zuzana Sahligerová, Jozef Sűss, Hana 
Šebová, Martina Štefunková, Peter Števčať, 
Mária Štullerová, Beáta Štupáková, Martin 
Šurányi, Anna Uhnáková, Alica Záhorská, Ro
mana Zavillová

Školský rok: 2005
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Izabela Branická
Veronika Babincová, Martina Bedeiová, Mar
tin Čech, Ján Dano, Zuzana Frtúsová, Peter 
Gašparík, Katarína Gubányová, Lukáš Gur
bicz, Martin Havala, Lea Hradová, Jana Hri
cová, Marieta Hrušková, Marek Janíček, Pavel 
Keder, Vladimír Klár, Lucia Klinková, Eliška 
Kováčová, Lucia Kránerová, Kitti Máčadiová, 
Erika Molnárová, Viktória Olajošová, Viliam 
Pajtinka, Zuzana Rapková, Viktor Regász, 
Daniela Rosipalová, Simona Senciová, Peter 
Servátka, Pavlína Slušná, Marián Svetík, Ve
ronika Szabóová, Gabriela Szántová, Štefan 
Šléher, Júlia Šustáková, Melinda Tóthová, Eva 
Vasilovčíková

Školský rok: 2005
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Elena Skladanová
Jana Balintová, Soňa Bátovská, Ján Beňo, 
Monika Bohovicová, Andrea Číková, Mária 
Čuchorová, Gabriel Dóka, Martina Fiťková, Er
nest Fulmek, Jana Gejdošová, Miriam Gerge
lová, Radoslav Greguš, Monika Gyurovicsová, 
Ľubica Hajková, Žofia Hercová, Martin Hríbik, 
Lucia Hroššová, Dušan Junas, Daniel Krajč, 
Jana Lacková, Mária Lúpalová, Michal Ma
jer, Katarína Martinková, Viera Mészárošová, 
Jana Mészárová, Lenka Nagyová, Ladislav Pír, 
Simona Priesolová, Alexandra Saktorová, Zu
zana Smetanová, Zuzana Števková, Ján Tóth, 
Bernadeta Valachová, Anna Višňová
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Školský rok: 2005
Trieda: Oktáva A
Triedny prof.: Emília Valková
Hana Andrlová, Karina Bálintová, Miroslav 
Bodnár, Adriana Boldišová, Roman Dobro
volný, Barbora Duračková, Radoslav Fašanek, 
Marek Imre, Jana Jakubeková, Katarína 
Kliková, Katarína Kováčová, Martin Kvoč
ka, Lucia Maliňaková, Veronika Mančíková, 
Miroslava Maračková, Marek Mäsiar, Martin 
Mintál, Ján Páleník, Matej Prišťák, Martin 
Psársky, Zuzana Senciová, Martina Staroňová, 
Marek Trgiňa, Daša Vrzalová

Školský rok: 2005
Trieda: Oktáva B
Triedny prof.: Ľubica Opaterná
Dana Boldišová, Štefan Bôžik, Kristína Dvo
rakovičová, Jozef Frtús, Ľuboš Gelányi, Pavol 
Grznár, Róbert Hudec, Noémi Kálnayová, 
Miroslava Kotrusová, Peter Kováč, Erika 
Krkošová, Róbert Kurcz, Lenka Lakotová, 
Tomáš Majorán, Marcel Malý, Michaela 
Miškovičová, Karina Považanová, Peter Šár
ka, Šarlota Švarcová, Róbert Tóth, Marcela 
Trgiňová, Dušan Uškert

Školský rok: 2006
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Anna Bodnárová
Ladislav Bátovský, Dária Berkešová, Fi
lip Držík, Lucia Ďurišová, Drahoslava Fru
niová, Eva Gažová, Emilián Gocník, Zuzana 
Gregáňová, Terézia Gubová, Matúš Halmeš, 
Michal Chudý, Hana Kollárová, Lukáš Kopáč, 
Zuzana Kubalová, Lukáš Kusý, Renáta Líšková, 
Veronika Mácsadiová, Eva Maďarová, Katarína 
Melišková, Lucia Mihálová, Aleksandra Mu
rin, Zdenka Novotná, Viktória Oleksová, Rad
ka Petrechová, Peter Pilinský, Jana Poláčiková, 
Dana Precechtelová, Barbora Ráczová, Natália 
Tichá, Peter Tóth, Andrej Trnka, Daniela Vir
gová

Školský rok: 2006
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Igor Mako
Katarína Bašová, Veronika Butašová, Juraj 
Ďurík, Tomáš Flídr, Lenka Frtúsová, Viktória 
Hajková, Martina Hasprová, Oľga Hudecová, 
Peter Chromý, Barbora Jaďuďová, Lukáš Jan
kovič, Alexander Ješko, Jana Kalmancaiová, 
Jana Klaudíniová, Eva Korenyovszká, Radka 
Košková, Petra Kotorová, Natália Linderová, 

Andrea Lörinczová, Katarína Marcineková, 
Jana Pastirčáková, Nina Poláková, Erika 
Ráczová, Lenka Rosinová, Tibor Silva, Marek 
Sivák, Ľuboš Staňa, Sandra Stoklásková, Šte
fan Szabó, Nikola Štaudnerová, Dagmar Tó
thová, František Valach, Peter Veress, Andrea 
Začková

Školský rok: 2006
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Tatiana Hajnišová
Daša Beňová, Lucia Béresová, Vojtech Bu
daváry, Jana Budzaková, Zuzana Deáková, 
Peter Farra, Monika Frtúsová, Zuzana Grúbe
lová, Gabriela Harčová, Ivana Havranová, Ivan 
Hladík, Michaela Horská, Zuzana Chmelová, 
Peter Karaba, Marian Kuruc, Beata Limber
gová, Silvia Magyarová, Marek Markuš, Katarí
na Minárová, Nikoleta Morvayová, Katarína 
Pisnyáková, Diana Polakovičová, Veronika Se
bechlebská, Lukáš Slušný, Ľubomír Somolay, 
Michal Sýkora, Marian Šperka, Adam Uhnák, 
Ivana Úreková, Peter Valach, Stanislav Vala
chovič, Helena Záborská

Školský rok: 2006
Trieda: Oktáva A
Triedny prof.: Petr Mészároš
Marián Bôžik, Ján Daniel, Diana Dianovská, 
Natália Farraová, Martina Frčková, Andrea 
Gregušová, Michal Horniak, Ján Jenčo, Eva 
Kohútová, Monika Králiková, Pavol Mar
tinček, Katarína Mináriková, Patrik Pavlačič, 
Mária Poppelková, Ivan Pribičko, Tomáš 
Pukša, Michal Rostás, Eva Vasarábová, Katarí
na Volná, Michal Vražba, Romana Zrubcová

Školský rok: 2006
Trieda: Oktáva B
Triedny prof.: Danka Očovská
Peter Abelovský, Ivana Bebjaková, Martin 
Behul, Martin Dobek, Jaroslava Fašaneková, 
Michaela Havranová, Miroslav Hoták, Mar
tina Hudecová, Kristína Jakubíková, Marek 
Kováčik, Filip Krajči, Jaroslav Lecký, Laura 
Mrázová, Martina Nemčoková, Ján Páleník, 
Zuzana Sakošová, Lucia Ščepková, Martin 
Šebo, Vojtech Škuta, Dušan Torda, Aneta Var
gová

Školský rok: 2007
Trieda: IV. A
Triedny prof.: František Limberg
Ivan Baksa, Martin Baksa, Alica Beňová, An
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drea Boboková, Andrea Böjtiová, Branislav 
Dodok, Veronika Forgáčová, Marta Halajová, 
Peter Hanúsek, Miroslava Hlávková, Peter 
Chvojka, Miroslava Kanisová, Miroslav Ke
der, Martin Kosák, Veronika Lukáčová, Lu
cia Maďarová, Ján Makovic, Lucia Méresová, 
Viera Nezbedová, Veronika Pacalová, Rado
van Parrák ,Zuzana Polková, Simona Rajch
manová, Viliam Rybár, Simona Schweierová, 
Ingrid Sojková, Andrea Szakálová, Andrea 
Šimonovičová, Veronika Široká, Michal Šu
ranský, Peter Šurányi, Lucia Tomášová, Miro
slava Viteková

Školský rok: 2007
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Róbert Nichta
Alena Andrušková, Michal Bátovský, Deni
sa Belfiová, Monika Bogárová, Norbert 
Bozóky, Peter Bôžik, Ivana Fabianová, Monika 
Hasprová, Andrea Havettová, Rastislav Homo
la, Marek Keller, Veronika Kľačková, Domini
ka Kĺbiková, Martina Králová, Jana Leštáková, 
Simona Matušková, Katarína Mikušková, Iva
na Rácová, Peter Salaj, Tomáš Sýkora, Dominik 
Szabó, Kristína Šiková, Nataša Štefaňáková, 
Soňa Šumerajová, Zuzana Tatárová, Ladislav 
Toldy, Anna Vácziová, Maroš Valašík, Mirosla
va Vnuková, Juraj Začka, Lucián Zastko

Školský rok: 2007
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Jozef Takáč
Peter Barkóczi, Veronika Begánová, Michal 
Belianský, Roman Benčík, Lenka Bobulová, 
Mário Bosíni, Jana Grnáčová, Marian Halmeš, 
Juraj Chovanec, Drahoslava Kabátová, Lenka 
Koczáková, Miroslava Krajčiová, Martin Kubo
vič, Tomáš Kúdela, Norbert Mészáros, Juraj 
Mikula, Tomáš Molnár, Miroslava Nemcová, 
Kornélia Oraveczová, Vladimír Pápež, Jana 
Psárska, Štefan Šebo, Natália Tamaškovičová, 
Filip Tuhý, Martin Turan, Lýdia Uhnáková, 
Monika Uhnáková, Jana Vančová, Lenka 
Výbošteková, Táňa Záhoráková

Školský rok: 2007
Trieda: Oktáva A
Triedny prof.: Ľubica Korčeková
Katarína Beláková, Ľubomír Bélik, Peter 
Birčák, Marek Dratva, Roman Ďuriš, Rastislav 
Farkaš, Kamila Frajtová, Juraj Gašpár, Milan 
Halabuk, Lukáš Holka, Zuzana Ivanová, Vlas
tislav Jelínek, Hana Kapolková, Peter Korenek, 

Vojtech Kósa, Martin Kuriačka, Eva Lacová, 
Alexandra Pakšiová, Monika Pavlačičová, Bar
bora Petrášová, Jakub Petrík, Monika Predaj
nianská, Beáta Selková, Tomáš Seneši, Vero
nika Szombatová, Juraj Šebo, Lenka Števková, 
Andrea Šuranská, Kristína Vražbová, Gregor 
Zaťko, Lenka Zboroňová, Martin Zelinka, Len
ka Zöldová

Školský rok: 2007
Trieda: Oktáva B
Triedny prof.: Emília Gregušová
Marián Bátovský, Darina Boldišová, Michaela 
Brníková, Zuzana Fašaneková, Ondrej Har
man, Eliška Hostinská, Peter Hrdlica, Zuzana 
Chvojková, Juraj Janček, Emília Kapišinská, 
Alexandra Karaffová, Alan Kovács, Zuzana 
Kramáreková, Maroš Majorán, Igor Mako, 
Lukáš Malý, Matej Mančík, Dominik Mi
chalík, Ľuboš Nemčok, Tomáš Páleník, Lucia 
Pastierová, Ľubica Rapavá, Richard Remiáš, 
Andrej Salaj, Tomáš Slosiarik, Kristína Soj
ková, Marianna Šebová, Matúš Šurka, Zuzana 
Valkovszká, Miroslav Žilka

Školský rok: 2008
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Jana Jaďuďová
Tomáš Archel, Ľubomíra Arpášová, Ivana 
Babincová, Michaela Bačinská, Alexandra 
Birčáková, Soňa Breierová, Natália Brezinská, 
Beáta Butášová, Veronika Dávidová, Veronika 
Fabianová, Žofia Ferenczová, Juraj Freuden
feld, Róbert Gašparík, Michaela Gašparová, 
Hana Gvozdjáková, Kristína Horkovičová, 
Milan Hraško, Nina Hulvejová, Miroslava 
Klaudíniová, Veronika Kossuthová, Helena 
Latáková, Michal Maruna, Róbert Maurer, 
Zoana Miklošová, Radovan Palkovič, Adam 
Pánik, Patrícia Rašková, Tímea Soványová, 
Ivana Spišiaková, Tomáš Szabó, Maroš Szent
kereszti, Júlia Šebová, Ľubica Šimková, Erika 
Wagnerová, Vladimír Žembery

Školský rok: 2008
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Zdena Ginčaiová
Oľga Adamiová, Juraj Bajús, Michaela Belfio
vá, Veronika Betíková, Jozef Bielesch, Richard 
Biely, Lenka Bogárová, Veronika Bogárová, 
Martin Ďatko, Lenka Drapčaťová, Zuzana 
Ďuríková, Ivana Gajdošová, Radoslav Ga
rai, Martina Harabová, Martina Havranová, 
Dominika Kováčová, Barbora Krišková, Moni
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ka Maturkaničová, Kvetoslava Mladoniczká, 
Tomáš Ontko, Miroslav Petráš, Tomáš Priš
tiak, Zuzana Révayová, Roman Salaj, Martina 
Süssová, Alexander Szabó, Patrik Szmatana, 
Jana Šebová, Lívia Šuľová, Veronika Vosátková, 
Adriana Výbošteková, Miroslava Zacharová

Školský rok: 2008
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Ľubomír Nemčok
Miloš Bajan, Zuzana Belušová, Veronika Bene
dová, Jakub Guliš, Matej Hajko, Ivan Harmady, 
Iveta Holečková, Martina Husárová, Veroni
ka Kántorová, Adrián Krajňák, Milan Lepiš, 
Linda Limbergová, Peter Lipovský, Jozef Maľa, 
Mária Marušáková, Eva Miháľová, Natália 
Obertová, Ivana Pargáčová, Monika Poláková, 
Richard Priesol, Martin Ráchela, Ľudovít Se
belédi, Roman Skoupý, Jana Slušná, Marek 
Slušný, Filip Sucháč, Martin Svetík, Lukáš Ši
movič, Ľubomír Šuník, Martina Švecová, On
drej Trhan, Anna Zöldová, Adrián Zovčák

Školský rok: 2008
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Mária Maková
Monika Archelová, Soňa Behulová, Boris 
Bošiak, Jakub Čavojec, Andrej Hitka, Ľubor 
Hudec, Jana Hulvejová, Katarína Chmelová, 
Andrea Jelenová, Klaudia Kiacová, Ivana 
Kliková, Linda Kliková, Michaela Kliková, 
Patrícia Košecová, Sylvia Kováčová, Jana 
Kuriačková, Ivana Lukáčová, Marek Meňhart, 
Ema Némethová, Michal Ráchela, Martina Ru
manová, Barbora Senešiová, Romana Siracká, 
Martin Srna, Lucia Sviteková, Lucia Szalon
taiová, Viktor Szücs, Zuzana Škutová, Juraj 
Tonka, Erik Tóth, Boris Turian, Oliver Uríček, 
Lenka Vašková, Silvia Vrábelová

Školský rok: 2009
Trieda: IV. A
Triedny prof.: František Limberg
Mária Adamová, Peter Dubovský, Lukáš Flídr, 
Kristína Forgáčová, Veronika Gálová, Alexan
der Gašparetz, Marek Hrabovský, Erik Chab
reček, Mária Jarošíková, Kristína Koháryová, 
Nina Kováčová, Michal Krtík, Marek Kubík, 
Martin Makáň, Matúš Mališ, Gabriel Mančík, 
Michaela Mandráková, Zuzana Naštická, Lu
cia Nemcová, Jana Otepková, Simona Pásto
rová, Natália Petruchová, Veronika Pišková, 
Róbert Puckallér, Ervín Rendek, Michala 
Simondelová, Martina Slivoňová, Simona 

Starovičová, Alena Šabová, Zuzana Šimková, 
Adam Števko, Jakub Takáč, Kvetoslava Var
gová

Školský rok: 2009
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Cyril Šebo
Lívia Balážová, Marek Biely, Mária Dobro
volná, Linda Ďurinová, Martina Fabianová, 
Dušan Híc, Nikoleta Chlebová, Martin 
Jakubčík, Jakub Jakubík, Zuzana Janáková, 
Eva Kaszásová, Katarína Klinčoková, Lin
da Kosorínová, Katarína Kováčová, Moni
ka Krajniaková, Vladimír Kružliak, Aneta 
Kučerková, Tomáš Mindák, Ján Nagy, Lenka 
Páleníková, Natália Pirková, Patrik Poprac, 
Radka Slavkovská, Richard Strákoš, Zuzana 
Szabóová, Jakub Štutika, Michal Šumeraj, 
Adam Šuník, Alica Takácsová, Michal Torda, 
Anna Uhnáková, Ivana Vicenová, Eva Zom
borská

Školský rok: 2009
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová
Ján Adami, Rodan Bariš, Dávid Béreš, Zuzana 
Bobulová, Petra Bosíniová, Tomáš Brodzian
sky, Jana Buranská, Veronika Buranská, Ras
tislav Dubovský, Martin Ďurovič, Ľubomír 
Gocian, Martin Hudec, Tomáš Janšík, Michal 
Kováč, Martina Krénová, Ľuboš Križan, Ju
raj Kuštár, Michal Lehocký, Kristián Levic
ki, Monika Lukáčová, Veronika Luptáková, 
Michaela Macáková, Lucia Machová, Matej 
Marchyn, Adam Mašura, Denisa Najnerová, 
Michal Parák, Simona Pintérová, Peter 
Pokoraczki, Lucia Rellová, Ľuboš Šimončič, Ve
ronika Tóthová, Marek Uhnák, Denisa Vince
ová, Monika Vranová

Školský rok: 2009
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Miloslav Konečný
Diana Adamová, Lenka Bagarová, Simona 
Benčaťová, Barbara Budinská, Jakub Hajko, 
Lukáš Harhovský, Ivan Hatala, Tomáš Havran, 
Michaela Hodeková, Tímea Hrebíčková, Mar
tin Hrošovský, Marián Husár, Hana Chmelová, 
Henrieta Jančoková, Dávid Juhász, Natália 
Kopálová, Dávid Kováč, Samuel Kováč, Marián 
Krkoš, Ladislav Lauko, Zuzana Mandúchová, 
Zuzana Marcineková, Eva Oršulíková, Bra
nislav Pánik, Veronika Pisnyáková, Táňa Se
bechlebská, Ján Slušný, Tomáš Slušný, Miro
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slava Syllabová, Erika Šináková, Krištof Švarc, 
Moni ka Winterová

Školský rok: 2009
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Jozef Takáč
Simona Abelovská, Tomáš Bryndziar, Erik 
Čajagi, Monika Dratvová, Tomáš Ďurči, Sil
via Frčková, Dominika Halajová, Martina 
Halúzová, Martina Kapolková, Zuzana Kocsi
sová, Bea Kolodziejska, Jakub Konkoľ, Lucia 
Kováčiková, Jozef Krajči, Tomáš Macsek, Mar
tina Majorošová, Ingrida Márföldiová, Mar
tin Páleník, Igor Pálinkáš, Andrej Pokoraczki, 
Ľubica Považanová, Simona Senciová, Jerguš 
Števko, Miroslav Toman, Klaudia Valová, 
Lukáš Zeman

Školský rok: 2010
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Marta Koreneková
Simona Ácsová, Richard Bogár, Martin Buchel, 
Zuzana Burčová, Nikola Cucorová, Katarína 
Drienovská, Ivana Grandtnerová, Lukáš Guba, 
Oldrich Hladík, Radana Hlavandová, Barbora 
Horniaková, Beáta Hríbiková, Nikoleta Chu
banovová, Monika Jančová, Veronika Kernio
vá, Tomáš Krnčok, Matej Lešťan, Jana Mar
tinčová, Lívia Mäsiarová, Michaela Miklóšová, 
Monika Nipčová, Michal Obročník, Radka 
Poláková, Matúš Predajnianský, Marianna 
Prišťáková, Dárius Šimonovič, Lukáš Števko, 
Lucia Ternényová, Lukáš Valkovič, Patrícia 
Vallová, Andrej Začka, Lesia Zastková

Školský rok: 2010
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Ľubica Tóthová
Barbora Birčáková, Iveta Boóczová, Martin 
Gábriš, Kristián Gocník, Martina Hajnalová, 
Zuzana Havranová, Lucia Herchelová, Mar
tina Hollá, Mária Hudecová, Peter Chudý, 
Silvia Jančová, Dominika Kočišová, Nikoleta 
Kopernická, Stanislava Kováčová, Barbora 
Kozolková, Barbora Marčeková, Magdalé
na Matejovová, Jakub Mészáros, Alexandra 
Mókušová, Viliam Nagy, Michaela Pacalová, 
Stanislava Senešiová, Dominika Sitková, Iva
na Starovičová, Michal Szabó, Alexandra 
Šelingerová, Natália Švecová, Lenka Vargová, 
Martina Zboroňová, Magdaléna Žitňanská

Školský rok: 2010
Trieda: IV. C

Triedny prof.: Izabela Branická
Linda Adamcová, Maroš Červienka, Lenka 
Čižmáriková, Michaela Ďuričová, Barbora 
Fintová, Zuzana Földiová, Martina Fülöpová, 
Andrej Graus, Adam Husák, Zuzana Ižoldová, 
Marek Jakab, Martin Kalmancai, Lucia 
Klinčoková, Libor Kmeť, Erik Koháry, Zuza
na Kollárová, Dušan Konkoly, Viktória Ko
paczová, Nikoleta Kováčiková, Anna Kováčová, 
Lea Ledvinková, Lenka Miháľová, Stanislava 
Nichtová, Miloš Olleríny, Zuzana Petrželová, 
Roman Ruman, Simona Sajková, Jaroslav Šim
ko, Veronika Vlačuhová, Gregor Zavilla

Školský rok: 2010
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Ľubomír Nemčok
Nikola Babincová, Michaela Bátovská, Simo
na Benčaťová, Dominika Bónová, Tomáš Bu
chlovič, Lucia Danišová, Radka Ďuriačová, 
Veronika Fábryová, Katarína Gažová, Denisa 
Hamranová, Kristína Hochsteigerová, Zuzana 
Chlebová, Kristína Kollárová, Martin Komáro
my, Mária Kováčová, Veronika Kúdeľová, Ro
mana Lokšová, Dominika Macáková, Marián 
Máčaj, Peter Maliňak, Lenka Nemcová, Adam 
Novák, Jana Nováková, Hana Rýdza, Martin 
Selecký, Tomáš Smadiš, Katarína Šimoneková, 
Lucia Tamaškovičová, Natália Tomašovská, 
Natália Uhnáková, Monika Valkovičová

Školský rok: 2010
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Zuzana Klaudíniová
Zuzana Abelovská, Vladimír Bača, Moni
ka Bačkorová, Petra Bátovská, Juraj Citorík, 
Lukáš Dolniak, Lukáš Ďurovský, Alexandra 
Földesiová, Gabriela Gažová, Alžbeta Gulová, 
Inés Horváthová, Martin Hudec, Brigit Ivan
cová, Zuzana Jakubčíková, Michal Konečný, 
Juraj Korček, Kaja Kowalczuková, Dominik 
Meňhart, Marek Simander, Tomáš Susedík, 
Michal Svetík, Matej Šimšík, Monika Šva
ralová, Mária Šviriková, Martina Valachy
ová, Michal Vaško, Dominika Vašková, Jana 
Záhoráková, Andrea Zöldová

Školský rok: 2011
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Igor Mako
Štefan Babinec, Veronika Balážová, Jozef 
Bátovský, Angelika Beňadiková, Petra Csu
ková, Kristína Čuchorová, Eva Ďubeková, Ve
ronika Endrészová, Brigita Fabianová, Ján For
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tuna, Emília Gašperová, Martin Hangai, Ján 
Jančo, Marek Jelen, Dominika Kmeťková, Mi
chaela Kmeťková, Tomáš Lieskovský, Mo nika 
Lovecká, Matúš Lukáč, Žofia Mesárošová, Iva
na Opálená, Paťa Pacherová, Patrícia Pache
rová, Simona Palkovičová, Matej Pavlo, Jana 
Prieberová, Erika Pšenková, Zdenka Sabová, 
Radka Smržová, Peter Šulka, Miriam Ta Than
hová, Jerguš Valkovič

Školský rok: 2011
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Petr Mészároš
Veronika Arvajová, Branislav Ballon, Adela 
Blahútová, Jana Bozáňová, Matúš Bôžik, Iva
na Brúnová, Lucia Csapszká, Tomáš Ďatko, 
Natália Fialová, Matúš Frančiak, Alexandra 
Guťanová, Barbora Hlôšková, Milan Horňák, 
Radovan Jankovič, Veronika Kaločaiová, Lucia 
Kleinová, Monika Košťúrová, Ádám Kotasz, 
Rastislav Kvasnica, Marek Lochman, Simona 
Máčajová, Angelika Miková, Nikoleta Pappo
vá, Soňa Siváková, Ivana Ševčíková, Jaroslava 
Šimoniková, Alexandra Tóthová, Lukáš Vajda, 
Zuzana Valachová, Andrea Wagnerová, Peter 
Záborský, Adam Záhorský, Petra Zorvanová

Školský rok: 2011
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Jana Kvočková
Michal Baniar, Klaudia Bieliková, Mariana 
Brunclíková, Oľga Čižmárová, Alexandra 
Drábiková, Ester Forgáčová, Zuzana Gálová, 
Miroslav Garai, Diana Gričová, Rebecca 
Hörömpöliová, Štefan Husák, Petra Jagošová, 
Dominika Jančová, Viktória Koncová, Roman 
Konkoly, Marek Kováč, Gabriela Kurucová, 
Matúš Lešťan, Tatiana Lipovská, Tomáš Lukáč, 
Zuzana Mesarošová, Lívia Mikulášová, Dari
na Nagyová, Petra Pániková, Milan Pažický, 
Dominika Píšová, Martina Pospišová, Michae
la Prišťáková, Simona Sklenárová, Katarína 
Szentkeresztiová, Tomáš Šárocký, Renáta Tr
navszká, Michal Valkovič

Školský rok: 2011
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Miroslava Labovská
Dominika Adamcová, Ľuboš Baka, Róbert 
Bánszky, Monika Bathóová, Simona Bie
liková, Filip Buchel, Simona Csalová, Nikoleta 
Dudášová, Andrea Halajová, Róbert Havlík, 
Michal Hudec, Petra Chládeková, Vojtech 
Imre, Daša Janšíková, Štefan Jurča, Michal 

Kaszás, Martin Klinka, Peter Krén, Oliver 
Kúdeľa, Aneta Lauková, Eva Magyarová, Lucia 
Marková, Lea Mikulcová, Martina Páleníková, 
Karina Potočková, Alexandra Róžová, Mari
ka Sebechlebská, Mária Solmošiová, Michal 
Šimonek, Tomáš Trungel, Marek Valach, 
Dávid Vavák, Lucia Víglašová, Andrej Zelieska, 
Marek Želiar

Školský rok: 2011
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Tatiana Hajnišová
Roberta Abelovská, Štefan Ágh, Matúš Bačkor, 
Juraj Bielik, Ronald Ďurovský, Jaroslav Grič, 
Beáta Harmadyová, Silvia Hrašková, Martin 
Hronec, Marcel Hrošovský, Róbert Karaba, Ar
nold Kiss, Kristína Korčeková, Patrik Kováčik, 
René Kubovič, Veronika Kuťková, Martin Maj
zlík, Zuzana Pavčová, Jozef Rosenberg, Viviána 
Slosiariková, Erika Stracová, Martin Šoltisík, 
Patrik Štupák, Dávid Šuranský, Denis Zastko, 
Erik Zeman, Peter Zeman, Silvia Želonková

Školský rok: 2012
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Andrea Bíňovská
Alica Bánszka, Monika Bližňáková, Dominika 
Budinská, Jakub Ešek, Šimon Evin, Alexander 
Frasch, Pavol Gašpár, Rastislav Gašper, Bar
bara Grausová, Lenka Herchelová, Henrich 
Horváth, Dávid Ilavský, Matúš Kapusta, Jakub 
Kúdela, Juraj Kukla, Miroslava Lukáčová, 
Tomáš Macko, Denisa Močková, Romana 
Odranová, Hana Pacalová, Juraj Petrík, Hana 
Pompošová, Gabriela Stoklasová, Lenka Svite
ková, Tomáš Szombat, Michala Šalingová, 
Dávid Ščavnický, Michala Šefčíková, Miriama 
Ševčíková, Boris Štutika, Dominika Trnavská, 
Tomáš Veškrna

Školský rok: 2012
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Martina Danišová
Alžbeta Adamová, Nikola Bajanová, Erik 
Bátovský, Lukáš Béreš, Monika Boóczová, 
Patrícia Csuková, Tomáš Čík, Marek Drapčat, 
Lucia Fabiánová, Michal Fašánek, Patrícia 
Havranová, Lucia Hladicseková, Barbora 
Hlásniková, Lucia Huszáriková, Sandra Imre
ová, Veronika Korpádiová, Katarína Kováčová, 
Denisa Kozačová, Tomáš Krkoš, Tomáš Lülei, 
Pavol Macho, Libor Maturkanič, Oliver Ne
spešný, Romana Rybárová, Jakub Stanko, Ni
koleta Svitačová, Magdaléna Svoreňová, Erika 
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Švaralová, Viktória Valkovičová, Klaudia Ve
selá, Martina Vrecníková

Školský rok: 2012
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Ľubica Koreneková
Adam Baška, Martin Biely, Roman Daru, Mo
nika Deliová, Aurel Dobiaš, Eliška Farkašová, 
Eva Fiťková, Martin Gellen, Andrej Halaj, Soňa 
Hochsteigerová, Martin Ilcsik, Jakub Kalman, 
Aneta Karácsonyiová, František Kováč, Sandra 
Kreková, Patrik Lörinc, Marta Máčajová, Tatia
na Majtánová, Aleš Mäsiar, Karola Pacherová, 
Rastislav Páleník, Rastislav Potocký, Valéria 
Sárkányová, Eva Szabová, Gabriela Šivová, An
gelika Škorníková, Gabriela Uhnáková, Rado
van Vaško

Školský rok: 2012
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Emília Gregušová
Jozef Agárdy, Andrea Antonická, Nikol 
Botko vá, Natália Fabianová, Oliver Genský, 
Ivana Grausová, Romana Gulišová, Barbo
ra Chochláčová, Martin Kocmánek, Žofia 
Kosorínová, Martin Kozár, Šimon Krajniak, 
Mário Kvanka, Andrea Kvasnicová, Margaréta 
Marušáková, Andrea Mladoniczka, Nikoleta 
Nemcová, Andrea Nováková, Michal Pacher, 
Anna Paparinská, Martina Piatriková, Roma
na Sándorová, Barbora Strieborná, Tomáš Sza
bó, Sandra Szúdyová, Jakub Šiko, Peter Švirik, 
Michal Zaťka, Michaela Zrubcová

Školský rok: 2012
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Ingrid Kosková
Andrej Abelovský, Soňa Čásárová, Melánia 
Čudaiová, Matej Dolník, Tomáš Forgáč, Jer
guš Frajt, Martin Fusko, Róbert Holečka, Sta
nislava Holečková, Kristína Hudecová, Anna 
Chrienová, Michaela Kerniová, Katarína Koc
sisová, Kamila Kopálová, Katarína Kopcsány
iová, Dalibor Kováč, Tibor Lacko, Barbora 
Miklošová, Monika Nováková, Jakub Pavčo, 
Radovan Potočár, Rebeka Révészová, Samu
el Slovák, Michaela Slušná, Michal Strákoš, 
Miroslav Straňovský, Peter Šturc, Patrik Va
lach, Peter Varga, Veronika Vrábelová, Ján Za
hatlan

Školský rok: 2013
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Jana Jaďuďová

Marek Abaffy, Tomáš Bánsky, Veronika 
Baránková, Jozef Beneš, Mária Bérešová, Mi
chaela Bocánová, Karolína Červenáková, 
Pavol Číkoš, Denisa Eliášová, Barbora Frančia
ková, Róberta Garaiová, Rastislav Gnyp, Lucia 
Halúzová, Martina Chmelová, Nina Jašeková, 
Simona Káčerová, Marek Kapusta, Natália 
Kocziánová, Ivana Kuriačková, Martin Mališ
ka, Barbora Michalovičová, Ivona Pástoro
vá, Martin Podmanický, Branislav Potocký, 
Annamária Róžová, Richard Tóth, Tomáš 
Zábrenszki

Školský rok: 2013
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Mária Maková
Dáša Arvajová, Michal Bátovský, Tibor 
Bátovský, Tomáš Bielik, Bianka Birčáková, 
Patrícia Birdáčová, Michal Čech, Lenka 
Ďurišová, Matej Evin, Michaela Hajková, 
Natália Holecová,  František Horniak, Barbo
ra Jesenská, Samuel Kopčanský, Róbert Lülei, 
Monika Macaláková, Simona Márföldiová, 
Nikola Palkovičová, Ján Prišťák, Diana Pucka
llérová, Lenka Pukšová, Romana Rakovská, 
Zdenko Slušný, Veronika Szarková, Daša 
Tarišková, Martin Virga, Dominika Volanská, 
Lucia Zemková, Peter Žembery

Školský rok: 2013
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Mária Pompošová
Bibiána Bakačiová, Michaela Bátovská, Iva
na Boboková, Ivan Dendis, Martin Frajka, 
Timea Greksová, Viktória Greksová, Naďa 
Gutyanová, Róbert Jasenek, Patrícia Kantová, 
Rút Kerekrétyová, Michaela Kinčoková, Kris
tián Kollár, Jana Kráľová, Marek Márföldy, 
Veronika Nagyová, Richard Nichta, Zuzana 
Ondovčinová, Ivan Plášek, Viktória Položánio
vá, Tomáš Prišťák, Kristína Prištiaková, Lucia 
Rudnayová, Eva Slivoňová, Patrícia Syllabová, 
Igor Štarke, Filip Valkovič, Viktor Varga, Da
nie la Vargová, Michaela Viglašová, Jakub Zvalo

Školský rok: 2013
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Viviána Bieliková
Róbert Bóna, Diana Mária Červenáková, 
Jakub Hanúsek, Romana Havranová, Ta
tiana Havranová, Simona Hindiová, Rad
ka Horňáková, Martin Klement, Monika 
Kováčová, Martin Krivosudský, Miriama 
Lovecká, Lenka Mandráková, Andrea Mate
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jková, Marek Mihál, Erika Mikušiková, Milan 
Nipča, Mário Olšiak, Martina Pigová, Lucia 
Repková, Renáta Rusková, Ľubor Slušný, Beáta 
Somogyiová, Lenka Švaralová, Tímea Tóthová, 
Adam Trňan, Martin Vatrt, Lucia Víglašová, 
Maroš Zsilinszky

Školský rok: 2013
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Silvia Gunišová
Viktória Beničiaková, Filip Bíňovský, Barbora 
Földiová, Andrej Gál, Jakub Gaži, Pavol Helmeš, 
Milada Hitzingerová, Matej Holečka, Jana Hrí
biková, Lukáš Chvojka, Michaela Knížatová, 
Barbora Matošová, Olympia Mókušová, Matej 
Mozdík, Michaela Mozdíková, Simon Nes
pešný, Zuzana Ondrejmišková, Hoang Minh 
Pham, Lucia Rédliová, Simona Siracká, Anna 
Šoltisíková, Dominik Štefanko, Simona Trn
ková, Milota Uhnáková, Martin Uríček, Oliver 
Vadovič, Filip Valentíni

Školský rok: 2014
Trieda: IV. A
Triedny prof.: Alžbeta Suhajová
Petra Arvajová, Dominika Bedejová, Bar
bara Bohunická, Peter Budaváry, Domini
ka Ďubeková, Ivana Fašáneková, Laura 
Hvizdáková, Simona Chabanová, Paulína 
Ka raffová, Erika Kasášová, Eva Koczánová, 
Roman Kvočka, Richard Lauko, Natália 
Liptáková, Patrik Máčaj, Matúš Marchyn, Edu
ard Mráz, Matej Murín, Matúš Eduard Novák, 
Eliána Pavlovičová, Zuzana Pelachová, Zuzana 
Ráczová, Barbora Stúpalová, Ivan Štarke, Ni
koleta Šteflíková, Andrea Vajdová, Dominika 
Zahrádková, Bianka Zsigmondová, Miriam 
Židóová

Školský rok: 2014
Trieda: IV. B
Triedny prof.: Marta Koreneková
Andrea Bakovková, Radovana Benčíková, 
Martina Cintulová, Daniel Čereš, Michaela 
Demianová, Roman Ďurčík, Laura Éder, Pat
rik Goga, Katarína Gunárová, Ľuboš Hajko, 
Natália Hajnalová, Matej Hegedűš, Veronika 
Hermanová, Gregor Horňák, Eliška Ilavská, 
Jana Kozlíková, Dávid Kúdela, Martin Lacek, 
Lenka Laurošková, Ivana Masaryková, Mi
chaela Ostrčilová, Nikoleta Pokoraczká, Nina 
Pompošová, Dominika Suchovská, Alexandra 
Števková, Vanesa Tuhá, Ľuboš Valach, Michae
la Vaškovičová, Richard Zachariáš

Školský rok: 2014
Trieda: IV. C
Triedny prof.: Erika Lajtošová
Anna Adamová, Peter Babinec, Jozef Bakov
ka, Kristína Balážová, Nikoleta Bátovská, 
Karolína Bojková, Barbara Číkošová, Justína 
Čuchorová, Matej Ďatko, Barbora Gubániová, 
Hana Halabuková, Martina Hancková, De
nis Havlík, Lukáš Chmelo, Mária Krajčiová, 
Katarína Kubalová, Nikoleta Kučerková, Mi
chaela Lehocká, Adriana Marčeková, Matej 
Marušák, Michaela Mesárová, Jakub Mičo, 
Andrea Palkovičová, Michal Predajnianský, 
Enriko Smák, Miroslava Španitzová, Martin 
Švajda, Tatiana Švaralová, Martin Železník, 
Jakub Žovinec

Školský rok: 2014
Trieda: IV. D
Triedny prof.: Cyril Šebo
Katarína Bátovská, Andrej Bližňák, Vladimír 
Brezina, Jana Dudášiková, Jakub Dvorský, 
Marek Havran, Dávid Herda, Michaela Hos
tinská, Patrik Ižold, Martin Jakubík, Kristína 
Kúdeľová, Michal Lacko, Jozef Makovic, Mi
chal Makovic, Peter Melek, Roman Molnár, 
Nikola Nékyová, Dominik Pastierovič, Daniel 
Slovák, Adam Sýkora, Jakub Szalinka, Matej 
Šebo, Silvia Tuhá, Stanislava Tupá, Martin 
Unterfranc, Michaela Valkovičová, Natália 
Valkovičová, Simona Valkovičová, Dominika 
Víghová

Školský rok: 2014
Trieda: Oktáva
Triedny prof.: Jarmila Mlynárová
Simona Dobeková, Adam Drapák, Zuza
na Ivanová, Silvia Jančoková, Jakub Jenes, 
Mi chaela Kinčoková, Dominika Klárová, 
Kristína Kollárová, Nikoleta Kollárová, Niko
leta Kollárová, Daniela Kosorínová, Barba
ra Ko walczuková, Hana Kuntová, Malvína 
Mikešová, Štefan Motko, Eva Páleníková, 
Katarína Paukovičová, Katarína Pavčová, 
Klaudia Sabóová, Karolína Slavkovová, Juraj 
Slušný, Laura Stracová, Kristína Šivová, Marek 
Štipka, Karolína Takáčová, Ivana Tomaškovi
cová, Ivana Valachová
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Ročenka školského roku 
2014/2015 
MÁRIA POMPOŠOVÁ

Otvorenie školského roka

Úvod
 Všetci sme na jednom lane ... Možno 
si hneď poviete, že ak by tak bolo, určite by 
nás neudržalo, pretrhlo sa a riadne by sme 
sa doráňali. Omyl. Ja myslím na lano, ktoré 
všetci ťaháme jedným smerom, viažeme sa 
jeden za druhým a vytvárame krásnu mo
zaiku školského života. Zmeny, ktoré reali
zujeme, nevnímame ako povinnosť, ale berie
me ich všetci ako príležitosť na skvalitnenie 
vzdelávacieho procesu, pracovného prostre
dia, vzťahov v škole a hlavne úrovne komu
nikácie. 
 Naša škola je živý organizmus, pracu
je, hýbe sa, dýcha, raduje sa i smúti, derie sa 
vpred, bojuje o svoje miesto v spoločnosti. Jej  
hnacím motorom sú ciele, ktoré si dávajú u 
čitelia a aj žiaci. V dnešnej dobe škola ponúka 
okrem získania vzdelania oveľa viac možnos
tí. Pedagógovia a žiaci organizujú rôzne akcie, 
podujatia a pripravujú aktivity, kde môžu žia
ci uplatniť svoj talent a schopnosti. Žiaci našej 
školy sa počas školského roka pravidelne 
zúčastňujú na rôznych súťažiach, a to nielen 
okresných, krajských, celoslovenských, ale 
aj medzinárodných. Na oplátku nám peda
gógom ukazujú, že naša snaha ich niečo 
naučiť nie je zbytočná.
 Cieľom ROČENKY je zaznamenať 
život na našej škole za jeden školský rok. Tak 
poďte ďalej a nazrite spolu s nami do našich 
aktivít a prežite tento školský rok 2014/2015 
spolu s nami.

Z PODUJATÍ A AKTIVÍT ŠKOLY VYBERÁME:

September
Otvorenie školského roka 2014/2015
 2. septembra sa začal nový školský 
rok 2014/2015. Tradične na školskom nádvorí, 
kde sa stretli po prázdninách starí spolužia
ci, ale aj noví žiaci osemročnej a štvorročnej 
formy štúdia. V školskom roku 2014/2015 nas
tala zmena vo vedení školy. Do funkcie ria
diteľa školy nastúpil v júli Mgr.Vladimír Tóth. 
Zástupkyňami riaditeľa boli menované Mgr.
Jana Kvočková a Ing. Vieroslava Potočárová.

Medzinárodná chemická olympiáda - Vietnam 
 Štefan Stanko, budúci oktaván, sa  v 
dňoch 20. 29.07.2014  zúčastnil medzinárodnej 
chemickej olympiády vo vietnamskom Hano
ji. Dosiahol víťazstvo v  medzinárodnom kole 
Chemickej olympiády v kategórii A a prinie
sol si domov zlatú medailu.

KOŽAZ
 Žiaci tretieho ročníka sa možno teši
li na začiatok školského roka najviac, pretože 
hneď po jeho začatí sa väčšina zúčastnila Kur
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Green day v Bratislave

Na stupni víťazov žiačky Ema Mészárošová a Katarína Baková

Kurz KOŽAZ

Eurósky deň jazykov

zu ochrany života a zdravia, možno povedať 
top akcie na našom GAVe,v stredisku v Skle
ných Tepliciach. Pre žiakov bol pripravený 
odborne vedený program z oblasti dopravnej, 
zdravotnej, či civilnej obrany. K tým atrak
tívnejším patrí streľba zo vzduchovky, jazda 
na koni, člnkovanie, či nočný orientačný beh. 
Vedúci kurzu p. prof. Koštrna už tradične 
zaraďuje do programu aj  večery plné zábavy 
a legendárny country bál. 

Exkurzia Poľsko 05.09. 2014
 Dňa 05. 09. 2014 žiaci štvrtého roční
ka s p. profesorkami Ing. Mlynárovou a Mgr. 
Tabernausovou navštívili smutný pamät
ník z čias druhej svetovej vojny  koncen
tračný a vyhladzovací tábor Auschwitz a 
AuchswitzBirkenau. Táto už každoročná ak
cia bola na september presunutá z júna pre 
zlé počasie. Potom žiaci absolvovali prehliad
ku soľnej jaskyne vo Wieliczke a historického 
centra Krakova s hradom Wawel.

Európsky deň jazykov 26.09. 2014
 26. september je venovaný oslave eu
rópskych jazykov. Predmetové komisie an
glického, nemeckého a ruského jazyka  pri
pravili v rámci tohto dňa pestrú prehliadku 
toho, čo  každá krajina ponúka. A tak sme 
mohli stretnúť na chodbách školy ,,princa 
Charlesa a jeho ženu Kate“ alebo sa podrobne 
oboznámiť, ako a na čo sa používal samovar.

Green Day 26.09. 2014
 Táto akcia v Bratislave zameraná na 
environmentálnu výchovu pritiahla aj našich 
druhákov. Na podujatí Green day sa dozvedeli 
niečo o tzv. zelených domoch, niečo o včelách 
a ich mede a mohli ochutnať rôzne druhy vôd a 
zistiť, ktorá z nich je z vodovodného kohútika. 

Mestská športová olympiáda SŠ 23.09. 2014
 V utorok 23.9.2014 sa na futbalo
vom štadióne uskutočnila Mestská športová 
olympiáda levických stredných škôl o pohár 
prednostu Mestského úradu v Leviciach, na 
ktorej sa zúčastnili všetky levické stredné 
školy. Športové talenty sa mohli prejaviť v 
disciplínach: atletika, volejbal, futbal, basket
bal a stolný tenis.Naše gymnázium sa teší z 
celkového víťazstva, teda z 1. miesta!

Exkurzia Nemšová 30.09. 2014
 Dňa 30. 09. 2014 sa žiaci tercie a kvarty 
zúčastnili exkurzie v sklárňach spoločnosti 
Vetropack Nemšová. V ďalšej časti exkurzie 
navštívili sklársky skanzen vo Valaskej Be lej, 
kde  mali možnosť vidieť, ako sa kedysi fúkalo 
sklo a ako sa tvarovalo, zdobilo a prifarbova
lo, aké kovové nástroje a drevené pomôcky 
používali naši predkovia. Vyrobené suveníry 
si žiaci mohli zakúpiť za výhodné ceny.
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Október
Posedenie so starými rodičmi 28.10. 2014
 Október je mesiac úcty k starším, 
pre to sme sa rozhodli pozvať našich milých 
starých rodičov na spoločné  posedenie v  
novej  triede. Podujatie usporiadala p. prof. 
Frajtová s prímou. Do školy prišlo 26 starých 
rodičov! Pani profesorka predstavila triedu, 
deti pripravili krátky program. Nikto nepohr
dol ani pohostením, ktoré  žiaci, pani učiteľka 
aj starí rodičia priniesli. Na záver si deti sad
li k svojmu dedkovi alebo k babke a všetkých 
takto spolu  pani profesorka odfotila. 

Výchovný koncert   29.10. 2014
 Zúčastnili sa ho študenti 1., 2. a 3. 
ročníka v priestoroch kina Junior. Súčasťou 
programu boli najznámejšie príslovia, výroky 
slávnych, pútavá téma o činnosti mozgu, čo to 
je intuícia, ako vplýva na nás umenie a krá
sa a ako naše nevyužité schopnosti môžeme 

využiť tým najlepším spôsobom. Rozoberané 
témy boli praktické a týkali sa každodenného 
života v škole i v čase voľna (plánovanie, se
bavýchova, komunikácia, ciele, trvalé hod
noty...).V sále vládla dobrá atmosféra a v 
podaní kapely Clakson rocková hudba od 
rôznych hudobných skupín a speváckych 
hviezd.

Exkurzia Kremnica 22. 10. 2014
 V stredu 22. októbra sa „ekonómovia“, 
žiaci navštevujúci seminár z ekonomiky s p. 
profesorkou Sulinovou vybrali na exkurziu 
do Kremnice. Najprv to bola mincovňa, naj
staršia továreň na svete na razenie mincí. 
Pohľad na stroje, ktoré razili mince pre Ka
zachstan vystriedala expozícia starých stro
jov. Do Levíc sa všetci vrátili s malou mincou 
vo vrecku.

Exkurzia Podbrezová 10. 10. 2014
 V tento deň sa druháci, seminaristi 
z chémie zúčastnili exkurzie v železiarňach  
Podbrezová. V starom závode si prezreli 
vysokovýkonné oblúkové pece a celý postup 
premeny železného šrotu na celkom nové 
kvádre. V druhom, omnoho hlučnejšom a 
zaprášenejšom závode videli výrobu val
cových rúr vo valcovni s pretlačovacou. Z ex
kurzie žiaci odchádzali síce ufúľaní, ale plní 
nových vedomostí.

Turnaj vo florbale 13.10. 2014
 Dňa 13.10. 2014  sa uskutočnil školský 
turnaj vo florbale, do ktorého sa prihlásilo 17 
tried, spolu 150 žiakov. Akcia bola veľmi atrak
tívna. Víťazmi sa stali žiaci septimy.

Halloween na GAV-e
 Hlavnými aktérmi prípravy Hallo
weenu boli žiaci sekundy, ktorí sa pod vede

V sklárňach v Nemšovej si žiaci vyskúšali fúkanie skla

Beseda s primátorom Levíc Štefanom Mišákom

Školský florbalový turnaj
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ním p. prof. Mácsaiovej postarali o typickú 
výzdobu obidvoch budov našej školy. Spolu 
s primánmi povyrezávali nápadité tekvice – 
lampáše. Sekundánky zmenené na bosorky 
a čarodejnice navštívili triedy osemročného 
gymnázia a pripravili si tiež krátke vystúpe
nie pre učiteľský zbor, pred ktorým vystúpi
li s tradičnými veršovačkami, samozrejme 
v anglickom jazyku, a tradičným sloganom 
„TRICK or TREAT“. 

November
Týždeň vedy a techniky 13.11.– 15.11. 2014
 V Bratislave na celoslovenskom kole 
Týždňa vedy a techniky našu školu repre
zentovali z predmetu informatika: Christián 
Ďurči, Adrián Ďurči a Adam Bojkovský.  Naši 
žiaci svoje práce prezentovali odbornej po
rote v podobe posterov a praktickej ukážky 
funkčnosti modelov. Christiánov vysávač, 
Adriánov chodiaci vozík pre zdravotne pos
tihnutých a Adamov vír porotu zaujali, oce
nili ich diplomami a vecnými cenami. Gratu
lácia patrí osobitne Adamovi Bojkovskému, 
ktorý postúpil do medzinárodného kola v ČR. 

Exkurzia Slovenská akadémia vied  Bratisla-
va 12. 11. 2014
 Dňa 12. novembra 2014 sa v budove 
Chemického ústavu SAV v Bratislave ko nal 

deň otvorených dverí, ktorého sa zúčast
nili žiaci – seminaristi z chémie. Naši žia
ci  chemici si na úvod vypočuli zaujímavé 
prednášky, postrové a počítačové prezentácie. 
Potom nasledovali exkurzie do laboratórií.
Žiaci navštívili analytické oddelenie, pozreli 
si zbierku kvasiniek. Na záver exkurzie boli 
zaradené zaujímavé chemické popularizačné 
pokusy.

Exkurzia Národná banka Slovenska Bra  ti  s  lava 
12.11. 2014
 Žiaci z predmetu Ekonomika sa zú
častnili na zážitkovom vyučovaní v Národnej 
banke Slovenska v Bratislave. Téma Od ko
runy k €uru zaujala všetkých. Mali  možnosť 
vidieť celú technológiu výroby mincí aj ban
koviek. Najaktívnejší žiaci dostali USB kľúče,  
ostatní  si vyrazili na pamiatku mince. Všetko 
čo videli, zúročia štvrtáci v súťaži Generácia 
€uro, do ktorej sa prihlásili.

Pamätný list sv. Gorazda 11. 11. 2014
 Viac ako 80 žiakov a študentov Slo
venska, ktorí v uplynulom školskom roku 
úspešne reprezentovali Slovenskú republiku 
na medzinárodných predmetových olym
piádach a športových či umeleckých súťa
žiach, si prevzalo z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho 
Pamätný list sv. Gorazda. Ocenenia odovzdal 
v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentstva. S hrdosťou konštatujeme, 
že medzi ocenenými sú aj dvaja žiaci našej 
školy. Štefan Stanko prevzal ocenenie za 
úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky 
na Medzi národnej chemickej olympiáde za 
získanie zlatej medaily. Gabriela Krajčírová 
bola odmenená Pamätným listom sv. Gorazda 
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej repub
liky na Medzinárodnej olympiáde mladých 
vedcov a získanie bronzovej medaily.

Na výlete v Banskej Štiavnici so Zlínčanmi

Halloween

Minister školstva P. Pellegrini a oktaván Š. Stanko, Bratislava hotel Bôrik
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Bubnovačka na GAV-e 19. 11. 2014
 Koalícia pre deti si pri príležitosti 
25. výročia podpísania Dohovoru o právach 
dieťaťa pripravila kampaň pod názvom Počú
vajme deti. V dňoch 11.21. novembra 2014 
prebehla na celom Slovensku séria podujatí, 
ktorá sa venuje napĺňaniu práv a potrieb detí. 
Súčasťou kampane Počúvajme deti je aj verej
ná Bubnovačka s pod názvom „Aby nás bolo 
počuť.“Žiaci našej školy sa tejto bubnovačky 
zúčastnili 19.11.2014. Primáni a sekundáni si 
spoločne o 11,00 hodine zabubnovali na rôz
nych hudobných a kuchynských nástrojoch. 
Pri tejto príležitosti všetci získali informá
cie o domácom násilí a spôsoboch pomoci v 
dôležitých životných situáciách.

Športové súťaže
 Chlapcom  športovcom sa darilo aj v 
novembri. Na Majstrovstvách okresu žiakov 
vo floorbale naši skončili na 3. mieste a na 
Majstrovstvách obvodu vo futsale sa umie s
tnili na 2. mieste. 

Kampaň "Červené stužky"
 Kampaň „Červené stužky“ sme tento 
rok rozdelili na tri časti.
 V prvej časti sa žiaci prvého ročníka 
a tiež prima, sekunda, tercia, kvarta zúčast
nili besedy na tému „Prevencia AIDS“. Pra
covníci CPPaP v Leviciach a dobrovoľníci SČK 
v Leviciach si pre nich pripravili zaujímavé 
prezentácie a filmy. V druhej časti si primáni 
vytvorili vlastné červené stužky. Mali s tým 

veľa práce, lebo navliecť do ihly a urobiť na 
niti uzlík bolo pre nich náročnejšie ako by sa 
mohlo zdať. Ale spoločne to zvládli a so svo
jou prácou boli veľmi spokojní. V poslednej 
časti sa deti preobliekli do červeného šatu a 
vytvorili na našom školskom dvore živú čer
venú stužku. Nepriazeň počasia ich nemohla 
odradiť od radosti z peknej fotografie.

December
Vianoce s charitou
 Tešíme sa, že v tomto  školskom 
roku sa už po šiestykrát vydaril náš tradičný 
vianočný projekt, ktorý organizujeme v 
spolupráci s občianskym združením Mie
sto v dome. Žiaci 1.A a 1.C pod vedením p. 
prof. Jaďuďovej a Bielikovej pripravili chari
tatívnu akciu pre deti zo sociálne znevýhod
neného prostredia, ktorá sa niesla v duchu 
mikulášskej oslavy a blížiacich sa vianočných 
sviatkov. Obidve triedy urobili pre deti zbier
ku hračiek, kníh a šatstva a pripravili bo
haté pohostenie s vianočnými koláčikmi, 
ovocím a inými dobrotami.Už tradične bola 
súčasťou akcie tvorivá dielnička, v ktorej deti 
s pomocou našich žiakov vyrábali ozdoby na 
stromček, vianočné dekorácie a zdobili per
níky. V tomto roku sa vyrábali aj dekorácie z 
plastových fliaš, aby sme prepojili tento pro
jekt s projektom Erazmus, ktorý je  na našej 
škole zameraný na environmentálnu výcho
vu. Vianočnú atmosféru dokreslili hudobné 
vystúpenia žiakov z 1. C a tiež samotných detí, 
ktoré sa pochválili básničkami a pesničkami, 
ktoré zvládli na výbornú.

Junior Freshhh
 Žiaci Štefan Stanko, Jakub Maruška 
z oktávy a Peter Macsek zo 4.B sa zúčastnili 
online súťaže Junior Freshhh ktorú orga
nizuje Skupina MOL. Počas decembra súťažili 
ako trojčlenný tím pod menom „Do boja za 
Levice“ o postup do živého finále. Súťaž pozos
távala z 21 online úloh z matematiky, fyziky, 
chémie, biológie a geografie. Do živého finále 
medzi prvých osem tímov sa síce nedostali, 
ale skončili 19. v poradí, čo je pekný úspech 
z 96 zapojených tímov. K tomuto úspechu 
zúčastneným žiakom gratulujeme.

Súťaž IJSO - Mendoza
 Žiaci Hana Horváthová z kvinty a 
Oto Stanko z kvarty sa v dňoch 1. 12. – 12. 12 
2014 zúčastnili medzinárodného kola súťaže 

Minister P. Pellegrini a septimánka G. Krajčírová
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Olympiády Mladých vedcov IJSO v Mendoze 
v Argentíne. Súťaž sa začala testom, ktorý po
zostával z 30 otázok z fyziky, chémie a biológie. 
Na vypracovanie mali žiaci 3hodiny, pričom 
úlohy boli veľmi náročné. Teoretická časť bola 
taktiež veľmi náročná a časovo ťažko zvlád
nuteľná 3 hodiny na vypracovanie 20 strán. Ex
perimentálna skúška pozostávala z dvoch častí. 
Posledný deň prebehol záverečný ceremoniál. 
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Viano čná akadémia
 Rozlúčka so starým rokom sa nie
sla v znamení spevu, hudobných nástrojov 
a hovoreného slova, ktoré nám pripomenuli 
krásne slovenské tradície Vianoc. Výnimočná 
atmosféra vytvorená stretnutím pedagógov, 
študentov i hostí bola  umocnená nevšedným 
umeleckým zážitkom, o ktorý sa postara
li talen tovaní žiaci našej školy. Na príprave 
a realizácii sa podieľali p.prof. Uhnáková, 
Labovská a Pompošová.

Január
Olympiády
 Gymnázium Andreja Vrábla v Levi
ciach je už tradične organizátorom Okres
ného kola olympiády v anglickom jazyku. V 
tomto školskom roku sa do súťaže prihlásilo 
24 žiakov, spolu sa do súťaže prihlásilo 15 stred
ných škôl. Výkony žiakov hodnotila v každej 
kategórii zvlášť odborná porota zložená zo 
stredoškolských učiteľov z okresu Levice. Naši 
víťazi: kategória 2.A: 1. miesto Regina Ried
lová; kategória 2.B: 1. miesto Peter Guba sep
tima. Okresné kolo olympiády v nemeckom 
jazyku sa uskutočnilo dňa 13. januára 2015 na 
našom gymnáziu.Víťazi školských kôl súťažili 
v troch kategóriách, podobne ako v anglic kom 
jazyku.Naši úspešní: 2. miesto  Adam Boj kov
ský, 2. miesto  Adam Čardáš 4.B.

 V dňoch 28.01 – 29.01. 2015 sa v Nitre 
konalo krajské kolo chemickej olympiády v 
kategórii A. Súťaže sa zúčastnili žiaci: Štefan 
Stanko z oktávy, ktorý získal 1. miesto, Filip 
Rácz z kvinty, Oto Stanko z kvarty a Hanka 
Horváthová z kvinty, ktorí obsadili 5., 6. a 7. 
miesto. K tomuto úspechu im srdečne bla
hoželáme.

Športové súťaže
 V januári sa darilo našim basket
balovým družstvám: 22.01. 2015 Majstrovstvá 
okresu SŠ basketbal  dievčatá 2. miesto, 26.01. 
2015 Majstrovstvá okresu SŠ v basketbale  
chlapci 1. miesto  a postup na kraj.

Ples Gav
 Polročné vysvedčenie sa tradične 
spája s plesom študentov a pedagógov GAVu, 
ktorý je medzi žiakmi veľmi obľúbený.
Výborný program, voľba kráľa a kráľovnej 
plesu, bohatá tombola , možnosť predviesť sa 
v plesových róbach sú každoročne lákadlom 
pre dievčatá i chlapcov. Vďaka za prípravu 
patrí žiackej školskej rade a p.prof. Taber
nausovej.

Február
Krajské kolo v basketbale chlapcov SŠ
 Dňa 19.02.02015 sa naši žiaci zúčast
nili Krajského kola v basketbale chlapcov SŠ, 
ktoré sa konalo v športovej hale v Leviciach. 
Postupového turnaja sa zúčastnilo 6 škôl z 
miest nášho kraja: Nitra, Šaľa, Komárno, Nové 
Zámky, Zlaté Moravce a Levice. Výborným 
výkonom a víťazstvami v zápasoch si naši 
chlapci zabezpečili účasť na majstrovstvách 
Slovenska. 

LVVK
 Lyžiarsky Kurz v Tatranskej Lomnici 
v termíne 09.  13. 02. 2015 absolvovalo 82 žia
kov prvého ročníka. Veľa snehu, dobrá nála

Naši „Argentínčania“ 

Lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici
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da, skvelé výkony a kopec zábavy zabezpečili 
nezabudnuteľné zážitky tým, čo sa zúčastnili 
tejto akcie, ktorá patrí tradične medzi naj
obľúbenejšie na našej škole.

Marec
Celoštátne kolo ChO
 V dňoch 01.03. – 04.03. 2015 sa na Spo
jenej škole v Nitre konal 51. ročník celoštát
neho kola Chemickej olympiády kategórie A. 
Našu školu reprezentovali: Filip Rácz z kvinty 
a Štefan Stanko z oktávy. Na súťažiacich čaka
la päťhodinová praktická a päťhodinová teo
retická skúška. Úlohy boli takmer zo všetkých 
oblastí chémie  anorganickej, organickej, 
fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie – 
boli mimoriadne náročné. Naši žiaci skončili 
vynikajúco, Štefan Stanko na prvom mieste a 
Filip Rácz ako druhý najmladší účastník na 
sedemnástom.

KK matematickej olympiády
 Tak ako aj po iné roky, aj tento školský 
rok sa naši matematickí nadšenci zapoji
li do matematickej olympiády. Vynikajúce 
výsledky dosiahli na krajskom kole v kategó
rii A (žiaci maturitných a predmaturitných 
ročníkov), kde Štefan Stanko (oktáva) obsa
dil  1. miesto a Viktor Dolník (oktáva) 3. mies
to, obaja s postupom na celoslovenské kolo. 
V rámci kategórie B (žiaci, ktorým zostávajú 
do maturity viac ako 2 roky) bol najúspešnej
ší Matej Macák (II.C), ktorý sa umiestnil na 7. 
mieste a v kategórii C (žiaci, ktorým zostávajú 
do maturity viac ako 3 roky) sa stal úspešným 
riešiteľom Adrián Ďurči (I. D).

Matematický expres
 Dňa 11. marca 2015 úspešne prebehol 
historicky prvý ročník novej celoslovenskej 
tímovej internetovej súťaže Matematický 
expres  MatX. Súťažilo sa v šiestich kate
góriách  7., 8., 9. ročník ZŠ a sekunda, tercia a 

kvarta osemročných gymnázií, žiaci súťažili 
v štvorčlenných skupinách. Takto si mohli 
preveriť nielen svoje matematické zručnos
ti a logické myslenie, ale aj tímového ducha. 
Celkove sa do súťaže prihlásilo 135 tímov zo 
45 škôl. Našu školu na nej úspešne reprezen
tovali v kategórii kvarta Adam Šánta, Tomáš 
Belák, Oto Stanko a Rudolf Stanko, ktorí ob
sadili 6. miesto a v kategórii tercia Martin 
Balega, Jana Maľová, Richard Medzihradský a 
Dorota Kowalczuková, ktorí sa umiestnili na 
7. mieste.

Krajské kolo BiO
 10.03. 2015  11.03.2015 sa uskutočnilo 
krajské kolo biologickej olympiády kate
górie A a B v Nitre. V kategórii A sa zúčast
nili teoretickopraktickej časti Peter Gerši, 
Peter Macsek z triedy 4.B, v kategórii B teo
retickopraktickej časti Viktória Holečková 
z 2.B a Igor Kakas z 1.A a projektovej časti 
Júlia Koreneková z 2.D a Lujza Zelenková 
z 2.C. Gratu lujeme im, stali sa úspešnými 
riešiteľmi.Do celoslovenského kola, ktoré sa 
uskutoční v termíne od 15. do 19.4.2015 v Nitre, 
postupujú Peter Macsek, Viktória Holečková a 
Júlia Koreneková.

Beseda Rodičia a ich povolanie
 V utorok 24.03. 2015 sa na GAVe us
kutočnilo v triede prima posedenie s rodičmi.
Rodičia niektorých spolužiakov nám prišli 
niečo povedať o svojom povolaní. Deti sa doz
vedeli, aká náročná je práca lekára, zdravotnej 
sestry, či riaditeľa Kauflandu alebo riaditeľky 
domova sociálnych služieb. Bolo to prijemne 
prežité poobedie.

Deň učiteľov
 Deň učiteľov bol vhodnou príleži
tosťou na stretnutie bývalých a súčasných čle
nov pedagogického zboru GAV. V príjemnej 

Deň učiteľov v školskej jedálni, zľava M. Vojtech, V. Tóth, vpredu J. 
Koštrna, J. Takáč, ďalej Š. Reindl, Z. Ginčaiová

Deň otvorených dverí na osemročnom gymnáziu
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atmosfére neformálneho posedenia sa nielen 
spomínalo, ale často sa konfrontovala  minu
losť s prítomnosťou. O dobrú náladu sa po
starali veselé príhody spoza školských lavíc, 
ale i za katedrou.

Apríl
Exkurzia Paríž
 V dňoch 07  11. apríla 2015 mali žiaci 
školy možnosť osobne zažiť a zhodnotiť at
mosféru a ducha tohto nezabudnuteľného 
mesta. Paríž si dokonale užili a domov sa vráti
li plní nezabudnuteľných dojmov, zážitkov a 
spomienok. Ďalším prínosom bolo aj upev
nenie medzitriednych a medziročníkových 
vzťahov, ktoré určite nevyprchajú hneď po 
ukončení tohoto výletu. Exkurziu pripravili 
p. profesorky Kosková a Mácsaiová.

Divadelný festival  v Nitre
 Divadelný festival určený žiakom 
základných a stredných škôl a ich predstave
niam v cudzích jazykoch zaznamenal v tom
to roku už svoj 16. ročník. Pre tento ročník 
festivalu vyhlásili tému Sloboda. Našu ško
lu reprezentovala na festivale dramatická 
skupina, ktorú tvorili Patrik Lecký, Katka 
Jardeková, Monika Cyriaková, Matúš Behul, 
Adam Benedek a Marko Jovič. Za technickú 
spoluprácu bol zodpovedný Patrik Bob. Všet
ci menovaní sú žiakmi 3.D triedy a na festi
val sa pripravovali pod vedením p.prof. Jany 
Jaďuďovej. Náš súbor zaujal tak porotu ako aj 
divákov a okrem pozitívneho hodnotenia ja
zykového prejavu hercov v anglickom jazyku, 
výbornej interakcie s divákmi, nasadenia her
cov a pointy vystihnutej na sto percent, porota 
špeciálne ocenila aktuálnosť a pútavosť spra
covania témy a autentický prejav hercov.

Exkurzia Mochovce
 Žiaci triedy prima navštívili Energo
land v Mochovciach 13.04. 2015. Je to zábavné 
centrum, ktoré je pre deti ako stvorené. Je tam 
veľa atrakcií. Napríklad zrkadlo s tepelným 
senzorom, plocha, na ktorej žiaci vyrábali ener
giu. Potom ich čakalo 3D kino o využití energie 
od čias dinosaurov až po vzdialenú budúc
nosť. Videli  aj takzvaný stroj času, kde  mali 
možnosť pozerať sa do minulosti v podobe spo
trebovania energie. Mohli  si postaviť mesto a 
naplánovať výrobu elektrickej energie. Dozve
deli  sa ako jednotlivé druhy energií využívajú 
štáty EU. Ako bonus  mali možnosť prejsť cez 

vnútorné priestory Mochoviec, pre verejnosť 
neprístupné (samozrejme iba autobusom).

MO vo futbale
 Naše školské futbalové mužstvo 
ús pešne reprezentovalo školu na Majstrov
stvách okresu vo futbale a vyhralo 1. miesto, 
tým si zabezpečilo postup do krajského kola.

Máj                                                                 
Exkurzia Vyhne a Banská Štiavnica
 Dňa 06.05. 2015 sa žiaci druhého a tre
tieho ročníka  seminaristi z chémie zúčastni
li exkurzie v pivovare Steiger vo Vyhniach  na
jstaršom pivovare na Slovensku. Po zaujímavej 
prehliadke výrobného závodu a malej ochut
návke nealkoholických nápojov tohto pod
niku  navštívili Banské múzeum v prírode a 
vstúpili do podzemných priestorov historickej 
štôlne Bartolomej. V centre Banskej Štiavnice 
sa žiaci oboznámili s historickým jadrom mes
ta a na záver navštívili tvorivé dielne Terra Per
monia, kde si mohli vyskúšať prácu s rôznymi 
materiálmi – papier, drevo, plasty a kovy.

70. výročie skončenia II. svetovej vojny
 Dňa 07. mája 2015 sa na Námestí hrdi
nov v Leviciach uskutočnil pietny akt klade
nia vencov pri príležitosti 70. výročia Dňa 
víťazstva nad fašizmom. Aj  žiaci Gymnázia 
Andreja Vrábla sa zúčastnili a  pripomenuli 
si tak ukončenie najrozsiahlejšieho boja v de
jinách ľudstva. 

Rozlúčka so štvrtákmi
 Školský dvor sa 15. 05. o 9.00 hod. zapl
nil žiakmi celej školy. Dôvodom bola rozlúčka 
so štvrtákmi, ktorí takto poslednýkrát stáli v 
sprievode svojich triednych učiteľov. Mnohí 
z nich boli ocenení za výborné študijné 
výsledky a reprezentáciu školy počas štúdia. 

Rozlúčka so štvrtákmi
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S maturantmi sa rozlúčil  riaditeľ školy Mgr.
Vladimír Tóth a  predsedníčka žiackej rady 
Veronika Slušná z 3.C a spoločne im zaželali 
veľa šťastia pri zelenom stole. Maturanti sa 
poďakovali svojim pedagógom a s mladšími 
spolužiakmi sa rozlúčili tradičným pre
chádzaním po triedach.

Plavecký kurz
Plavecký výchovnovýcvikový kurz sa ko
nal v termíne od 18. 5. do 22. 5. 2015 pre žiakov 
sekundy a tercie v termálnom kúpalisku Va
daš v Štúrove. Aj keď počasie nebolo ideálne, 
nič to neubralo na dobrej nálade a pokojnom 
priebehu kurzu.

Maturita 2015
 V týždni od 25.05. do 28.05. prebiehala 
interná časť maturitnej skúšky. Predmetové 
maturitné komisie hodnotili ústne odpove
de žiakov. Naši žiaci dosiahli výborné výsled
ky  a zaželajme im veľa úspechov v štúdiu na 
vysokých školách a v ich ďalšom živote.

Ústna maturitná skúška z angličtiny

Deň detí
Dobrovoľníci z projektu Naše mesto

Jún
Genius Logicus
 Tento školský rok sme sa po prvýkrát 
zapojili do medzinárodnej online matema
tickej súťaže Genius Logicus, na ktorej sme 
si zmerali svoje sily v riešení logických úloh 

a hlavolamov spolu s rovesníkmi z Česka, 
Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, 
Rumunska a Ruska. Našou najúspešnejšou 
žiačkou sa stala Viktória Somogyiová z I. C, 
ktorá obsadila v rámci Slovenska 9. miesto 
a v medzinárodnom umiestnení 30. mies
to. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Simona 
Psárska (1. B), Veronika Tordová (1. C), Tomáš 
Kukučka (2. C) a Adam Bojkovský (1. C), ktorí 
boli ocenení medzinárodným zlatým cer
tifikátom.

Projekt Naše mesto 
 V rámci projektu Naše mesto 2015 
sa dňa 12. 6.2015 uskutočnila aktivita v čase 
od 13:30 do 17:00.Počas prípravných prác GAV 
Levice očistil priestor oplotenia školského 
areálu od náletových kríkov, ktoré boli preras
tené cez niektoré dielce oplotenia a umožnil 
tým, bezproblémový prístup k oploteniu. Do
brovoľníckej akcie sa zúčastnilo 21 zamest
nancov AE Mochovce, 1 rodinný príslušník a 
3 zamestnanci GAV Levice. Krásne slnečné, 
ale veľmi horúce počasie postupne odoberalo 
sily dobrovoľníkom, ale neoberalo ich o opti
mizmus a chuť zvládnuť stanovený cieľ. Vďa
ka občerstveniu v podobe studených nápojov, 
kávy a výborných oškvarkových pagáčikov sa 
v stanovenom čase mohli zavesiť na oplotenie 
tabuľky s nápisom „Čerstvo natreté!“ , výdatne 
zavlažiť zasadené okrasné kríky a dreviny a 
s dobrým pocitom spokojne zahlásiť „Hoto
vo!“ V zostávajúcich voľných minútach do 
záverečného gongu ešte stihli pokosiť trávnik 
a minúť zvyšok farby na náter zábradlia, scho
díkov a plošinky pri zadnej časti budovy.

Rovesnícky program na GAV
 Rovesnícky alebo peer program 
sprostredkúvajú rovesnícki aktivisti, ktorí 
sú vybraní z radov žiakov GAV a sú špeciálne 
vyškolení. 22.06.2015 sa na našej škole rozbe
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Prima v Domove dôchodcov

Ukončenie školského roka

Turnaj v PC hre

hol rovesnícky „ Peer“ program. Žiaci prvej 
1.A triedy – B. Tolnaiová, N. Gregušová, A.Fá
biková sa s primánmi porozprávali o škodli
vosti fajčenia na ľudský organizmus. 29.6.2015  
si žiaci kvinty  M. Lajtošová, R. Bohunický, A. 
Hric  zahrali interaktívne aktivity spojené s 
informáciami o škodlivosti alkoholu so žiak
mi sekundy. Spoločne rozoberali negatívne 
vplyvy na organizmus človeka pri použití alko
holických nápojov a vznik závislosti na alko
hole.

Program pre dôchodcov
 Pred koncom školského roka, dňa 
24.06. 2015, trieda Prima navštívila obyva te
ľov Domova dôchodcov „ Jeseň života“ , na 
Družstevníckej ulici v Leviciach. Rozhodli sa, 
že  starkým urobia pekné dopoludnie a rozve
selia ich programom, ktorý  si sami pre nich 
pripravili. Malé „predstavenie“ sa skladalo z 
rôznych hudobných diel. Od krásnej českej 
piesne Červená řeka, cez skladby na flaute, 
husliach, gitare a klavíri až po žonglovanie, 
recitáciu a spoločnú pieseň Jabĺčko. Nakoniec 
všetci podarovali každému dôchodcovi kvie
tok a ručne kresleného anjelika.

Turnaj počítačovej hry Counter-Strike
 Dňa 29.06. 2015 sa uskutočnil na GAV 
turnaj v počítačovej hre CounterStrike 1.6. 

Turnaj bol organizovaný a vedený žiakmi tej
to školy. Záujem zo strany žiakov bol veľký, 
prihlásilo sa ich 45 a rozdelení boli do 5člen
ných tímov. Všetci zúčastnení sa zabavili a na 
víťazný tím čakala sladká odmena.

Posledné zvonenie školského roka 2014/2015
 Posledný júnový deň bolo na GAVe 
poriadne rušno. Od rána  žiaci prichádzali a 
zhromažďovali sa na školskom dvore, väčši
na s úsmevom na tvári a pokojom, ktorí pre
zrádzal, že o chvíľu príde vytúžený posled
ný zvonec v tomto školskom roku a nastane 
sladké dvojmesačné ničnerobenie. Výchovná 
poradkyňa po odznení štátnej hymny pos
tupne vyzvala triednych učiteľov, aby ocenili 
najlepších žiakov v každej triede. Záverečným 
slovom sa prihovorila aj predsedníčka žiackej 
rady Lucia Slušná z 1.A a nakoniec aj riaditeľ 
školy Mgr.Vladimír Tóth a zaželali všetkým 
žiakom aj učiteľom príjemné prázdniny.

 Podľa  hodnotenia stredných škôl v 
SR, ktoré pripravuje každý rok   INEKO, naša 
škola patrí medzi 10 najúspešnejších na Slo
vensku. V školskom roku 2014/2015 je GAV 
hodnotené ako najlepšia škola v Nitrianskom 
kraji a v celoštátnom rebríčku sme tento rok 
na 3. mieste!
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      Zamestnanci školy 
v školskom roku 2014/2015

Riaditeľ:  Mgr. Vladimír Tóth
Štatutárna zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Jana Kvočková

Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Vieroslava Potočárová
Ekonómka školy: Ing. Monika Šivová   sept. – dec. 2014, Eva Krekovičová od januára 2015

Tajomníčka: Paulína Kurucová
Vedúca školskej jedálne: Ing. Marta Karaffová
Špeciálna pedagogička: Mgr. Daniela Demová

Pedagogickí zamestnanci: 

PaedDr. Jana Baková  MAT, GEO   
PaedDr. Viviana Bieliková  ANJ, HUV Prvá C
Mgr. Andrea Bíňovská  NEJ Druhá A
Mgr. Gabriel Pomšár  INF sept.  dec. 2014
Ing. Iveta Boldišová INF jan.  jún 2015
Mgr. Izabela Branická  ANJ Prvá B
Mgr. Zuzana Čechová BIO Kvinta
Mgr. Daniela Ďurišová FYZ Štvrtá C
Mgr. Zuzana Filovkinová  BIO 
Ing. Miriam Frajtová  MAT, CHE  ETV Príma
Mgr. Elena Garajová  OBN
Mgr. Andrea Géciová  ANJ Kvarta
Mgr. Zdena Ginčaiová ANJ Oktáva
Mgr. Emília Gregušová  NEJ Druhá B
PhDr. Silvia Gunišová  SJL, OBN Tretia C
Mgr. Andrea Hajdamárová NEJ
Mgr. Tatiana Hajnišová NEJ, RUJ Tretia A
Mgr. Jana Chudá SJL sept.  dec. 2014
Mgr. Anna Medzihradská  SJL jan.  jún 2015
PhDr. Jana Jaďuďová ANJ Prvá A
Mgr. Zuzana Klaudíniová FYZ Štvrtá A
Mgr. Barbora Konôpková ANJ
Mgr. Ľubica Korčeková MAT
Mgr. Marta Koreneková BIO
Mgr. Ingrid Kosková DEJ Tretia D
Mgr. Ján Koštrna TSV
Mgr. Martina Kredátusová ANJ

Mgr. Jana Kvočková NEJ
Mgr. Miroslava Labovská  CHE
Ing. Erika Lajtošová CHE
Mgr. Jana Mácsaiová VYV, ANJ Sekunda
Mgr. Igor Mako MAT, TEC
Mgr. Mária Maková SJL Tercia
Mgr. Zuzana Mésárošová MAT, FYZ Septima
Mgr. Elena Michalíková NAV ext.
Ing. Jarmila Mlynárová ANJ
Mgr. Olympia Mókušová TSV, RUJ
RNDr. Ľubomír Nemčok MAT Štvrtá D
Mgr. Beáta Pintérová TSV
Mgr. Mária Pompošová RUJ, GEO výchovná 
poradkyňa
Ing. Vieroslava Potočárová CHE
ThDr. Martin Riecky NAV ext.
PaedDr. Ľudovít Sebelédi  BIO Druhá D
Ing. Erika Sulinová INF, EKN Prvá D
Mgr. Klára Svetlíková GEO  
Mgr. Dezider Szabó NAV ext.
PaedDr. Miriam Szántóová MAT, INF
PhDr. Cyril Šebo ANJ
Ing. Anna Ševčíková INF ext.
Mgr. Marcela Tabernausová DEJ Druhá C
Mgr. Vladimír Tóth MAT
Mgr. Ľubica Tóthová SJL Štvrtá B
PaedDr. Katarína Uhnáková SJL, ETV Tretia B
Ing. Henrieta Žemberyová INF ext.
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Nepedagogickí zamestnanci:

Ľubica Minárová  účtovníčka
Ľubor Boženík  školník
Paula Dalmadyová upratovačka
Júlia Laciaková  upratovačka
Margita Erfaňuchová upratovačka
Helena Šurinová  upratovačka
Denis Volf vrátnik, technik
Mária Karaffová  vrátnička
Mária Piatriková  kuchárka
Erika Kucmerová  kuchárka
Kamila Brzulová  kuchárka
Eva Márfoldiová  pomocnica
Valéria Potocká  pomocnica
Milena Husárová  pomocnica

Horný rad (zľava doprava): L. Sebelédi, J. Mlynárová, J. Koštrna, Z. Čechová, I. Mako, A. Čengerová, M. Frajtová, O. Mókušová, Z. Klaudíniová, M. 
Koreneková, C. Šebo, M. Labovská, J. Mácsaiová, K. Uhnáková, J. Baková, E. Gregušová, L. Vincze, Ľ. Korčeková 

Stredný rad: J. Kvočková, A. Bíňovská, I. Kosková, B. Pintérová, Z. Šimeghová, T. Hajnišová, A. Hajdamárová, Z. Filovkinová, Z. Mesárošová, M. 
Pompošová, K. Svetlíková, E. Lajtošová, B. Konôpková, D. Ďurišová, M. Maková, Z. Ginčaiová, E. Sulinová

Dolný rad: Ľ. Tóthová, I. Branická, Ľ. Nemčok, M. Tabernausová, M. Kredátusová, V. Tóth, S. Gunišová, J. Jaďuďová, V. Bieliková, V. Potočárová, A. 
Géciová 

Neprítomní: E. Garajová, L. Franěková, D. Szabó, E. Michalíková, M. Riecky
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 Škola – základ života. Myšlienka, ktorú mnohí z nás pochopia až vtedy, keď opus
tia brány  školy a život ich vtiahne do zložitých a neočakávaných situácií. Zvyčajne sa v nich 
spoliehame  na vedomosti a zručnosti osvojené  práve v škole. Sme presvedčení, že  absolventi 
levického gymnázia sa môžu na základy, získané v tejto  vzdelávacej inštitúcii, vždy spoľahnúť, 
lebo sú všestranné, hlboké a dôkladné.
 Najlepším dôkazom tohto tvrdenia sú  pracovné úspechy stoviek vynikajúcich 
odborníkov, pôsobiacich nielen  v našom meste,  ale aj v blízkom i vzdialenejšom  okolí. V Levi
ciach a v Levickom okrese (mimochodom najväčšom na Slovensku) je veľa  lekárov, právnikov, 
inžinierov, pedagógov a  iných vysokoškolsky vzdelaných  odborníkov, ktorí maturovali na 
našom jubilujúcom gymnáziu. Preto  bol pre nás tvorcov tejto publikácie výber osobností do 
kapitoly Galéria osobností od A po Z  mimoriadne náročný. Nemohli sme v nej uviesť všetky 
tie  tisícky úspešných ľudí rôznych profesií,  ktorí by najlepšie  dokumentovali vzdelanostnú 
úroveň  mnohých generácií. Na všetkých sme patrične hrdí, ako sme hrdí  aj na bohatú a vôbec 
nie jednoduchú históriu samotného gymnázia.
 Po dlhých úvahách sme pristúpili k výberu známych i menej známych  osob ností, 
ktorým sa podarilo svojimi úspechmi prekročiť hranice regiónu, ba často aj hranice Sloven
ska v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu, prípadne zasiahnuť do spoločenských zmien 
v našej krajine. Niektorých čitateľov zaiste prekvapilo, že sa medzi nimi nachádzajú viacerí 
príslušníci mladšej generácie, formujúcej sa v období súčasnej demokratickej spoločnosti. Sú 
ukážkou kontinuity úspešného gymnaziálneho  vzdelávania, ktorú nenarušili ani časté re
formy  školskej vzdelávacej sústavy, ale sú tiež ochotnými autormi textov, ktorými  sa pričinili 
o tematickú rozmanitosť spomienkovej časti publikácie, preto sme chceli, aby ste sa o nich doz
vedeli viac.
 Milí čitatelia, tešíme sa, ako ste sa našli v zoznamoch absolventov, prípadne ako  ste v 
nich objavili mená  príbuzných alebo známych z rôznych období existencie gymnázia. Radosť 
nám spôsobila možnosť poskytnúť priestor absolventom školského roka 2014/2015, teda matu
rantom dvestého školského roka, ktorí sa tu našli aj na fotografiách a v ročenke si pripomenuli 
najdôležitejšie a najzaujímavejšie udalosti  nezabudnuteľného obdobie mladosti.
 Dúfame, že prierez pre mnohých neznámymi,  no zaujímavými dejinami  školy sa 
stane  inšpiratívnym materiálom, z ktorého budú čerpať nasledujúce generácie študentov. Od 
nich očakávame, že budú v zaznamenávaní  gymnaziálnej histórie pokračovať s prirodzeným a 
úprimným záujmom a aspoň s takou zodpovednosťou  ako  kolektív autorov tejto knihy.
 Školským rokom 2015/2016 vstupuje Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach do novej 
storočnice svojho pedagogického pôsobenia. Pamätnicu venovanú vzácnemu  jubilantovi 
odovzdávame  do rúk všetkým  pedagógom, žiakom i priateľom školy s nádejou, že nastávajúca 
éra náročnej, no krásnej  pedagogickej  činnosti levického gymnázia  bude prinajmenšom  taká 
úspešná  ako počas uplynulých  dvoch  storočí. 
Škola je  základ života a život je neustála zmena. Preto Gymnázium Andreja Vrábla  vkročí do 
svojej ďalšej storočnice aj  s novým  zmeneným logom, vyjadrujúcim  svoju príslušnosť a lásku 
k mestu, v ktorom vzniklo, a hrdosť na osobnosť  Andreja Vrábla, ktorého meno  nesie.
  Vivat academia, vivant professores!                                                 

Ľubica Opaterná a kolektív tvorcov

Slovo na záver
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Kedves Olvasó!
 A lévai Andrej Vrábel Gimnázium 
egy köztiszteletben álló jubilánsnak számít. 
2015ben ünnepli fennállásának 200. évfor
dulóját!  Vivatacademia, vivantprofessores!
 Az emberiség fejlődésében történ
elmi szempontból a kétszáz év elhanyagol
hatóan kevésnek számít. Iskolatörténeti 
szempontból viszont már kevésbé tűnhet el
hanyagolhatónak a kétszáz esztendő. Kétszáz 
év a művelődés történetében városunk 
területén viszont mindenképpen megérdem
li az Önök figyelmét, sőt (e publikáció szerzői 
szerint) őszinte csodálatukat is! A mai fiatal 
generáció számos képviselőjének úgy tűnhet, 
hogy a lévai gimnázium, amely már néhány 
évtizede a 20. század 20as éveiben épült, funk
cionalista épületben székel, hogy a kétszáz 
éves jelző nemigen illik hozzá.  Megtéveszthe
ti őket az a tény, hogy az épület kora, amelyet 
látogatnak, vagy csak véletlenszerűen halad
nak el mellette, megfelel a jelenkori építészeti 
küllemének. Ilyen szempontból réginek tűn
het ugyan, de ez a jelentős és tiszteletet keltő 
intézmény sokkal, de sokkal idősebb.
 A kiadvány első részében, amely a 
történelmével foglalkozik, számos érdekes 
adat található a gimnázium alapításától, 1815
től egészen 1989ig. Az Andrej Vrábel Gimná
zium életének legfontosabb eseményeit, ame
lyek a bársonyos forradalom után zajlottak 
a mai napig, még nem sikerült a levéltáro
soknak feldolgozniuk, történelmi szem
pontból ez csak „25 év“, ezért a kiadványban 
tudósítások formájában adjuk közre.  
 Elmondjuk Önöknek, miként ha
tott városunk fejlődésére az intézmény me
galapítása, amely fokozatosan emelte a tár

sadalmi rétegek műveltségi szintjét, és egyre 
nagyobb számban vonzotta a környékbeli és 
távolabbi lakókat is. Léva mezővárosában a 
gimnázium megalapításával létrejöttek azok 
a feltételek, amelynek köszönhetően fejlődés
nek indult a szellemi, kulturális és műszaki 
élet, s ezzel emelkedett a magasabb életszín
vonalú, művelt lakosok száma. Léva fellen
dült.
 Tekintet nélkül az egyes történel
mi szakaszokra, az iskola mindig is vissza
tükrözte a társadalom aktuális állapotát, és 
egyben ellátott bizonyos feladatokat a jövővel 
kapcsolatban. Eltekintve ezektől a feladatok
tól a sokszáz lévai gimnáziumi pedagógus 
elsődleges küldetése a szakképzésen kívül a 
diákok emberi értékének gazdagítása volt. 
Tanítani a fiatalokat, felkészíteni az éle
tre, olyan egyéneket nevelni, akik képesek 
megvalósítani elképzeléseiket egy olyan tár
sadalomban, amelynek maguk is részesei 
lesznek.  
 A lévai gimnázium történetét a kez
detektől fogva a mai napig az emberek al
akították. Sokszáz gimnáziumi pedagógus és 
természetesen diákok – abszolvensek ezrei. A 
kétszáz év alatt, az érettségizett diákok ugyan 
másmás épület kapuit hagyták el, de ugyana
zon általános műveltséget nyújtó iskolatí
pust, amely jól felkészítette a továbbtanulásra 
egy magasabb fokú intézményben, főiskolán, 
egyetemen. Megállták helyüket komolyabb 
pozíciókat betöltve különféle munkahelyek
en is.
 Kiadványunk lehetőséget nyújt, hogy 
bepillantsanak a sokszáz pedagógus névj
egyzékébe, akik nagy buzgalommal és szak
tudással dolgoztak azon, hogy emeljék e régió 

Végszó helyett
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diákjainak tudásszintjét, s azon, hogy ezeket 
az ismeretket a jövőben kamatoztatni tudják. 
Megfizethetetlen szolgálat ez a társadalom 
és az emberiség számára! A tanári kar tagjai 
generációkon keresztül saját korukra úgy 
tekintettek, mint egy dinamikusan változó 
időszakra, egy lépéssel mindig előbb kellett, 
hogy járjanak, mert tudatában voltak annak, 
hogy tevékenységük nemcsak pedagógiai, de  
lélektani, polgári és kulturális jellegű is. S ez a 
feladat mindig is igényes volt, sok beavatatlan 
szemével nézve egyenesen teljesíthetetlen, le
hetetlen.
 S hogy ez valóban így zajlott a gimná
ziumon belül is, bizonyítja a sok ezer diák 
tudása és képessége, akik számára a lévai 
gimnázium a sikeres jövő, karrier kezdetét 
jelentette, s jelenti ma is (reméljük, a jövő
ben is így lesz) és az Élet útján az első fontos 
megállót is egyben. 
 Értékelni a különböző korszakok 
pedagógusainak kétszáz éve zajló munkáját 
nem hivatott ez a publikáció. A szerzők egyike 
sem venné a bátorságot, hogy ezt megtegye. 
Különösen azt a generációt, amely még ak
tív tagja az Andrej VrábelGimnázium tanári 
karának, vagy már nyugdíjba vonult. Azt tart
ják, hogy egy tanító munkáját bárki értékelni 
tudja, hisz mindenki járt iskolába, és úgy érzi, 
jogosan bírálhatja azt.
 Ebben a kiadványban jogot vagy 
inkább lehetőséget az értékelésre, ill. 
mérlegelésre az abszolvensek kaptak.  Ők 
is tudják, akárcsak mi, hogy a pedagógiai 
tevékenység során született sikerek, nem 
jönnek azonnal. A tanári igyekezet objek
tumai egy „érési szakaszon“ kell, hogy átess
enek.  Csak amikor megérnek az „egészség
es gyümölcsök“, akkor lehetnek termelőik 
méltón büszkék munkájukra. Ezért adtunk 
lehetőséget az Arcképcsarnok című fejezet
ben visszaemlékezni azoknak, akiket úgy
mond „kiállítási darabnak“ tekintünk.  Ez egy 
szűk válogatás azon értékes emberek közül, 
akiknek sikeres pályafutásuk, ill. karrierjük 
megérdemli a szélesebb közönség figyelmét.  
A műveltség, alkotókészség, kitartás és em
beri értelem példaképei. Legyünk rájuk büsz
kék!
 A „Visszaemlékezések“ című fe
jezetben lehetőséget kapott a nagyközönség, 
volt pedagógusok és igazgatók vallanak is
kolájukról, a gimnáziumhoz fűződő kapcso
latukról, volt tanáriakról.  A vallomásokból 

kitűnik a tanárok hihetetlen igyekezete ped
agógiai küldetésük teljesítése során, valamint 
annak az óriási „befektetésnek“ a jelentősége, 
amelyet diákok generációiba helyeztek.  
Néhányuk csodálatraméltó emberi nagyságát 
is bemutatjuk. 
 Azon volt diákok visszaemlékezései, 
akik úgymond átestek Andrej Vrábel tanár úr 
„ pedagógiai formázásán“ , megszilárdítanak 
ama nézetünkben, hogy iskolánk megalapo
zottan viseli e kivételes pedagógustiszteletbeli 
nevét. Minden megszólított egyén, akiket Vrá
bel tanár úr tanított,  vallomásában kivételes 
figyelmet szentel neki, kifejezve mérhete
tlen csodálatát, tiszteletét és köszönetét. Nem 
véletlenül szenteljük e kötet tiszteletbeli 
bevezetőjét Andrej Vrábel tanár úr kivételes 
egyéniségének. 
 Reméljük, hogy eme publikáció 
szerzői nem vállaltak teljesíthetetlen felada
tot azzal, hogy fel szerették volna kelteni  a 
figyelmet egy kivételes  oktatási intézmény 
története iránt, amely immáron kétszáz éve 
műveli és neveli a közeli és távolabbi régió 
fiataljait. Köszönetét fejezi ki egyben minda
zoknak, akik az idők folyamán részesei vol
tak ennek az értelmes és szakadatlan alkotó 
munkának.  A leendő generációk számára ez 
egy tanúvallomás arról, hogy a lévai gimnázi
um, ma Andrej Vrábel Gimnázium, bárhol a 
világon a műveltség lehető legjobb névjegye.
 Reméljük, hogy ezt részben telje
sítettük!
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Dear readers, 
 In 2015, Gymnázium AndrejaVrábla in 
Levice is celebrating an extraordinary jubilee, 
its 200th anniversary. Vivat academia, vivant 
professores!
 In the history of mankind, two 
hundred years is a negligible number. Two 
hundred years in the history of education in 
our country cannot be dismissed a seasily. 
But two hundred years of schooling in our 
town definitely deserves your attention 
and(according to the authors of the 
publication) even your admiration. To many 
representatives of the younger generation 
it may seem that the school, residing in a 
functionalist building from the late 1920s, is 
not fit to be called two hundred years old. They 
might simply be misled by the fact that the 
school they attend or merely pass by is only as 
old as the building’s architecture. They might 
find it old, but this important and venerable 
educational institution is much, much older.
 In the first part of the publication 
you will learn some interesting facts about the 
history of the gymnasium in Levice between 
the years 1815 and 1989. The most important 
events since the Velvet Revolution till the 
present day have not yet been processed by the 
archive, since it has ‘only’ been 25 years, thus 
you will be presented with the information in 
the style of a report. 
 We will show you how establishing 
the institution influenced the life in our town 
by gradually improving the level of education 
of all social classes, and also how the school 
continued to reach larger and larger numbers 
of the inhabitants of the region. In the small 
town of Levice, lying in an agricultural region, 

starting a gymnasium meant better conditions 
for the spiritual, cultural and also technical 
development. This in turn led to a higher 
number of educated people in the region and 
contributed to Levice’s prosperity.
 Regardless of the historical 
circumstances, the school has always reflected 
the current state of the society and also 
had certain functions in shaping its future. 
However, the primary task of the teachers at 
the gymnasium has always been not only to 
pass on expert knowledge, but also to enrich 
personalities. To teach young people, to 
prepare them for their future life and to form 
individuals able to realise their own potential 
in the society they would become a part of. 
 Since the very beginning till the 
present day, the history of the school has mainly 
been written by its people  the hundreds 
of teachers and of course, the thousands of 
students. During the two hundred years, the 
alumni may have left different buildings after 
graduation but the school has always provided 
the same type of general education. And 
they have been well prepared for their next 
studies at colleges, universities or their future 
important positions.
 Our book will give you an opportunity 
to see the list of the hundreds of teachers who 
have enthusiastically and eruditely increased 
the knowledge of the students from near and 
afar and prepared them to fully use their 
intellectual potential in the future. This is at 
all times an invaluable service to the society 
and all of mankind. All those generations of 
teachers have seen the times they lived in as a 
time of dynamic change, having to be one step 
ahead, because they have not only understood 

Resumé
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the educational, but also the psychological, 
civic and cultural impact of their professional 
efforts. This has always been a demanding 
task, which to those uninvolved may have even 
seemed impossible.
 The proof of having achieved the 
impossible lies in the knowledge and abilities 
of the thousands of students for whom the 
school has been (and we believe will be) the 
beginning of a successful career, the important 
first stop on the journey called Life.
 The authors of this publication do not 
feel eligible to evaluate the twohundredyear 
long work of the teachers at the school. None of 
the authors would even dare to do so, especially 
not to assess the work of the current staff at 
Gymnázium Andreja Vrábla or their retired 
colleagues. It is said the work of a teacher can 
be evaluated by anyone, since everyone has 
gone to school and can feel entitled to criticise. 
In this publication, however, the privilege 
to evaluate has been given to the graduates. 
They – as well as us – know that success in a 
teacher’s work usually does not come instantly. 
The objects of the teacher‘s efforts need time 
to ‘ripen’. When the labour of gardeners 
bears healthy fruit, they can be proud of their 
results. That is why the book gives room to 
some showcases of ‘ripe and healthy fruit’ in 
the section called The Gallery of Personalities. 
It is a narrow selection of remarkable people, 
whose amazing professional success deserves 
the attention of the broader public. They 
are fine examples of eruditeness, creativity, 
stamina and greatness of the human intellect. 
Let us be proud of them.
 In the part called Memories, we 
have given the public, the teachers and 
the headmasters of the Gymnáziuman an 
opportunity to remember their student times 
and describe their relationship with the school 
or its teachers. It is in this section where we will 
show you the enormous efforts of the teachers 
to fulfill their mission and in the words of 
the many contributors we will attempt to also 
show you the importance of the immense 
investment into all those generations of 
students and the admirable philanthropic 
scope of many of them.
 The accounts of the graduates who 
had the honour to be formed by Professor 
Andrej Vrábel will confirm that the honorary 
name of our school – ‘of Andrej Vrábel’ – is duly 
justified. All of the addressed personalities who 

were taught by Professor Vrábel pay special 
attention to him in their texts and express 
exceeding admiration, respect and gratitude. 
That is why we have given him a place of 
honour at the beginning of the book.
 We hope that the authors of this 
publication have not set any goals which they 
are not able to achieve. We want to raise interest 
in the unique history of the educational 
institution which has intellectually formed 
the young people of the town and its region for 
two hundred years. We want to pay homage 
and show gratitude to all those who have taken 
part in this purposeful and continuous effort 
over the years. Last but not least, we also want 
to bear witness for the future generations that 
Gymnázium Andreja Vrábla has always been 
the best mark of education all around the 
world. 
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