
Akú stopu 
zanechá škola za 
75 rokov svojej 
existencie... 





Breznianske gymnázium oslavuje 75 rokov 

 
75 rokov -  to je  úctyhodný vek  nielen pre človeka,  

ale aj pre školu. Je to jubileum, pri ktorom sa patrí 

zastaviť, obzrieť späť a zhodnotiť prejdenú cestu od 

prvých krokov reálky po dnešné štvor a osemročné 

gymnázium. 

Pri príležitosti terajšieho jubilea je potrebné vyjadriť 

úctu a vzdať hold všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej zalo-

ženie, rozvoj a všetky úspechy od jej prvých krokov až do dnešných dní. Sú to predovšet-

kým stovky učiteľov, rodičov, funkcionárov štátnych úradov a najmä žiakov, ktorí sa ne-

zmazateľne zapísali do jej života. 

 

 



Ako sa to všetko začalo... 

Škola je inštitúcia, ktorá má za úlohu kultivovať osobnosť mladého človeka v duchu zá-

sad humanizmu.  Takouto školou chcela byť aj škola, ktorá vznikla na základe rozhodnutia mi-

nisterskej rady z 15. septembra 1938 ako štátna československá reálka. V septembri 1938 ju 

začalo navštevovať 85 študentov. Tento, dnes už historický čin bol vnímaný širokou verejnos-

ťou v Brezne aj na celom Horehroní veľmi pozitívne. Založenie takejto inštitúcie predstavovalo 

splnenie sna mnohých generácií – mať v regióne  typ školy, ktorá by dokázala pripraviť svojich 

absolventov aj na vysokoškolské štúdium. 

Prví študenti gymnázia boli veľmi rôznorodí – niektorí mali 

len 10 rokov a nastúpili do školy po absolvovaní 4. triedy 

ľudovej školy, no a tí najstarší mali už 14 rokov (prišli do 

gymnázia z meštianky). Svoje štúdium začali 

v Československej republike, pokračovali počas Slovenského 

štátu a svoje štúdium končili opäť v Československej repub-

like. Počas školských rokov zažili mobilizáciu, SNP, nemeckú 

okupáciu a oslobodenie rumunskými a ruskými vojskami. 

Toto historické obdobie nebolo jednoduché, ale mladí gym-

nazisti sa s nim museli vyrovnať.  

Do gymnázia dochádzali študenti z celého Breznianskeho 

okresu – mnohí chodievali pešo každý deň aj niekoľko hodín.  Prvé maturitné skúšky sa usku-

točnili v máji 1946  a zúčastnilo sa na nich 34 študentov. 

Jozef Címer  

prvý riaditeľ gymnázia v Brezne  



 
Spôsob vyučovania bol klasický, najviac sa presadzovalo memorovanie. Učebných po-

môcok bolo málo, kabinetné zbierky sa postupne zakladali. Na všetky predmety neboli vhod-

né učebnice. Niektorí profesori považovali za najrozumnejšie namiesto prednášania celú ho-

dinu učebný text diktovať. Pravidelným doplnkom výučby boli domáce úlohy hlavne z mate-

matiky, deskriptívy, cudzích jazykov a zo slovenčiny. 

 

 

Okrem priamych školských povinností  pracoval aj Samovzdelávací krúžok Martina Rá-

zusa.  V rámci neho si najtalentovanejší žiaci precvičovali prednesy básní, referovali rôzne 

aktuality a zorganizovali šachový turnaj. Študenti nacvičili dve divadelné predstavenia  Ďum-

bier a  Hoľa, Hora volá. 

 

 

Študenti 8. triedy Reálneho gymnázia v Brezne ako herci divadelnej inscenácie Hora volá, 
1945/1946. 
Hru režijne naštudoval profesor J. Hronský, autor hry M. Gantko. Výťažok z hry išiel na maturitný večierok a základinu 
profesora Jozefa Kúdelu.  

Hodina telesnej výchovy, Gymnázium Brezno, 1946  



Podľa jedného z  prvých breznianskych gymnazistov sa im nezmazateľne do pamäti vryl 

profesor Kúdela. Žiaci oceňovali jeho zmysel pre spravodlivosť, vyučoval matematiku, deskrip-

tívu, fyziku, chémiu, prírodopis, zemepis a kreslenie.  Bol morálnou autoritou v celom profe-

sorskom zbore. 

 

 

Chápal žiakov zo sociálne slabších rodín, tak isto zohľadňoval podmienky tých žiakov, 

ktorí museli do školy dochádzať. Žiaci ho mali veľmi radi, rešpektovali ho ako učiteľa. Veľmi sa 

ich preto dotkla jeho tragická smrť počas SNP v roku 1944. Na jeho pamiatku prví gymnazisti 

osadili na budove gymnázia – dnes hotelovej akadémie—pamätnú tabuľu.   

 

Profesorský zbor gymnázia, Brezno, 1940/41  

Profesorský zbor gymnázia, Brezno, 1943/44  



Názov školy sa v priebehu histórie niekoľkokrát menil – od roku 1939 to bolo štátne slo-

venské gymnázium, neskôr jedenásťročná stredná škola, dvanásťročná stredná škola, stredná 

všeobecnovzdelávacia škola, gymnázium a od roku 1988 Gymnázium Jána Chalupku.   

 

Počas jej života sa postupne menilo jej zameranie a smerovanie (humanitné, prírodo-

vedné, technické  až po súčasné všeobecné). Nezmenilo sa však hlavné poslanie školy – po-

skytnúť žiakom celého regiónu kvalitné stredoškolské vzdelanie. 

 

Učitelia jedenásťročnej strednej školy, Brezno, 1951.  
Zľava: E. Kandera, K. Patáková, J. Alakša, A. Bašková, A. Schuster  

Meštianska škola z roku 1899, dnes sídlo Gymnázia Brezno, pohľadnica 



 

Pomaturitné stretnutie prvých maturantov gymnázia po päťdesiatich 

rokoch, Brezno 1996  

Maturitné tablo prvých abiturientov štátneho gymnázia,Brezno 

Prví absolventi školy 

Rok 1945/46 

Triedny profesor: Július Hronský  

Trieda: VIII. 

 

Eva Berlíková  Dušan Gajdošík  Adolf Ornth  

Ján Beták  Zoltán Horský  Marián Piljár   

Dušan Brozman  Ján Choma  Juraj Polák 

Vladimír Buday  Frederika Kilvády Oľga Prosperínová 

Jozef Bursa  Miroslav Kodera Tibor Radovický 

Božena Čapková  Ján Kráner  Mária Sásiková 

Ivan Čillík  Ján Krnáč  Elena Surová   

Jozefa Čížová  Július Kvačkay  Michal Šaling 

František Dovala  Milan Malecký  Václav Vačok 

Ján Dubíny  Jaroslav Marko  Ján Vavrek 

Anna Fabriciusová Arnold Nemčok Mária Darina Zacharová 

Jela Fašková         



...a ako to dnes pokračuje 

Absolventi v jubilejnom 75.roku (2013/2014) 

 

Trieda: IV.A, triedna učiteľka PaedDr. Jana Chlebušová 

Michaela Barbieriková, Radoslava Betková, Matej 

Cibuľa, Dominik Dratva,  Rudolf Dupák, Viktória 

Erčeyová, René Fabricius, Marko Gerthofer, Ma-

rek Jakuba, Linda Jurinová, Patrik Kocúr, Paula 

Kováčiková, Simona Machyniaková, Martin Plieš-

tik, Ivana Potkányová, Andrea Račáková, Pavel 

Remiar, Filip Salcburger, Stanislava Slobodníková, 

Dušan Suja, Denisa Šluchová, Alexandra Šmidová, 

Eva Štulrajterová, Júlia Vlčková, Miroslava Zaťko-

vá, Andrej Žák, Sandra Zifčáková 

 

Trieda: IV.B, triedna učiteľka  

Mgr. Mária Michalíková 
Miriam Bošeľová, Daniel Citterberg, Monika Dunaj-
ská, Barbora Durajová, Miriama Fedorková, Peter 
Hyriak, Miroslava Chovancová, Lucia Ištvánová, 
Erik Kováčik, Martin Krč, Alexandra Krištofová, 
Kornélia Kubizniaková, Klaudia Kvaková, Simona 
Ličková,  Filip Majer, Veronika Maková, Zuzana 
Nomilnerová, Andrej Poprovský,  Lucia Rusnáková,  
Karolína Sabljič, Lucia Skalošová, Štefan Svinčiak, 
Michal Žeravý  

Trieda: IV.C, triedny učiteľ  

PaedDr. Miroslav Smrečan 
Ivana Belková, Nikola Berčíková, Lucia Betková, Ivona 
Fialková, Leóna Grajciarová, Kristína Hagarová, Lucia 
Jakubová, Jakub Kafrík, Lucia Kochanová, Bronislava 
Kováčiková, Alexandra Kovalčíková, Andrea Kriaková, 
Patrik Krupa, Dominika Muchová, Ján Mutňan, Martin 
Peihoffner, Patrik Stankoviansky, Matej Šajgalík, Roman 
Švantner, Simona Švantnerová, Veronika Ťažká, Dáša 
Turňová, Kristián Zelienka,  

Trieda: oktáva, triedny učiteľ Mgr. Miroslav Grexa 
Mária Michaela Baboľová, Matúš Bubelíny, Marcela Bukovcová, Jo-
zef Daxner, Patrik Chamko, Lukáš Kán, Anna Kolegová, Mar-
tin Kováčik, Zuzana Kováčová, Marek Kunštár, Jakub Kúkol, Ja-
kub Lukáč, Iveta Ľuptáková, Anna Netíková, Patrik Neuzer, Domini-
ka Niklová, Kamila Petrincová, Matúš Slivka, Matej Sojka, Ja-
na Srnková, Amália Švantnerová, Veronika Turčinová, Mi-
chal Zelenčík 
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Škola vytvára prostredie náročnosti, zodpovednosti  zo strany učiteľa i žiaka, chceme 

aby sa naši absolventi dostali  tam, kde je ich cieľ a štúdium na vybranej vysokej škole aj  

úspešne dokončili. 

V škole v súčasnosti študuje 362 žiakov a pôsobí 31 pedagógov. Spádový obvod školy 

tvorí 16  základných škôl od Telgártu po Brusno, od Mýta pod Ďumbierom po Lom nad Rima-

vicou.  Štúdium v škole trvá 4 alebo 8 rokov. 

 Skladba vyučovacích predmetov a voliteľných pred-

metov  dnes umožňuje žiakom plne sa realizovať a je pri-

tom flexibilná, je možné ju podľa potrieb a záujmov žia-

kov každoročne meniť a prispôsobovať. Cieľom je zabez-

pečiť, aby sa všetkým žiakom poskytlo porovnateľné 

vzdelanie zodpovedajúce potrebám ich osobného, ob-

čianskeho a pracovného života. 

 Sme otvorení zaviesť do vzdelávacieho programu aj 

nové voliteľné predmety ako prípadnú reflexiu na spo-

ločenské požiadavky. Okrem už spomínaných možností 

priamo vo vzdelávacom programe sa zameriavame na 

posilnenie individuálneho odborného vedomia žiakov  

formou konzultácií, záujmových krúžkov, komunikač-

ných technológií, rôznych súťaží v oblasti intelektuál-

nych zdatností i športových aktivít. Škola pre 

bádateľskú činnosť vytvára  vhodné materiálne pod-

mienky – gymnazisti pracujú s najmodernejším prístrojovým vybavením a počítačom podpo-

rovaným laboratóriom systému Vernier, jazyky vyučujeme v moderných  digitalizovaných 

jazykových učebniach, máme špecializované učebne na všetky vyučované predmety.  

 

jedna z učební  cudzích jazykov 

jedna z učební  informatiky 

učebňa fyziky moderná posilňovňa 

učebňa chémie 



Naša vízia... 

Absolvent breznianskeho gymnázia počas štúdia získa dostatočné vedomosti 

a zručnosti, pričom je len na ňom, či je ich schopný správne využiť. Víziou  je však absolvent, 

ktorý  

 je morálne vyspelý, schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,  

 vie vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií,  

 pozná dejiny sveta aj svojho národa,  

 okrem materinského ovláda aj dva svetové jazyky, 

 je si  vedomý svojich kvalít, je zdravo sebavedomý,  

 pamätá si celý život, kde chodil na strednú školu, čo dôležité mu dala a rád sa do nej aj 

po rokoch vracia, 

 všetko, čo sa počas štúdia v našej škole naučí, je  schopný uplatniť  v ďalšom štúdiu 

a v živote.  

 

 

 

 

Rozlúčka so štvrtákmi,  2011 Posledné zvonenie, 2009 

2014 2012 



Stopy vo svete... 

Naši absolventi sa rozleteli do celého sveta za štúdiom, za prácou.  Niektorí sa vrátili, 

iní v diaľke spomínajú. Oslovili sme ich, aby našim terajším študentom povedali, ako si spo-

mínajú na svoju školu a čo by im chceli odkázať.  

 

 

 

 

 

 

 

Spomínam si, že so spolužiak-
mi sme sa často sťažovali na 
množstvo učiva, „na čo nám to všetko 
bude“.  Dnes viem, že vysoké nároky 
ma naučili omnoho viac, ako je len me-
morovanie .  Napríklad schopnosť pre-
dať sa, logicky myslieť, vyjadrovať sa 
a spájať si súvislosti. V konečnom dô-
sledku sú to práve tieto veci, ktoré bu-
dete celý život potrebovať. 
 
Dominika, absolventka 2008 
Slovensko, Veľká Británia 

Časom som pochopila, že čas , ktorý strávime 
na strednej škole je dôležitý nielen preto, že 
sme schopní absorbovať množstvo informácii 
(lebo nič iné robiť nemusíme), ale aj preto, 

lebo ešte nám reálne videnie sveta nebráni vy-
tvárať nereálne sny. Je to čas, kedy sa žije napl-
no a všetko čo sa zrodí s plným nasadením 
a vierou , že sa to vydarí, má šancu v priebehu 
nasledujúcich dlhých rokov dospelosti dozrieť.   

Prijímať informácie s otvorenou hlavou,  srdcom 
dokázať  z nich vybrať to, čo sa prihovára  pod-
state a na základe toho si vytvárať  čo najviac 
vízii a snov. Neskôr je už na všetky tieto veci 
oveľa menej času  

Hanka, absolventka 1988 

Egypt 

Dúfam, že aj moje deti budú mať 
raz rovnaké šťastie na takú kvalitnú strednú 
školu ako som mala ja. Boli sme skvelý kolektív a 
mali sme pedagógov, ktorí ma dokázali vždy tak 
zaujať, že sa človek väčšinu látky naučil priamo 
na vyučovaní.  

Neskôr som spoznala, ze hlavne jazyky (nemčina 
a angličtina ) a matematika, fyzika, chémia a bio-
lógia boli na vysokej úrovni. 

  

Janka, absolventka 1993 

Holandsko, Rakúsko 

Škola  poskytovala kvalitné možnosti 
štúdia a každý si z nej mohol odniesť 

toľko vedomostí a skúseností, koľko chcel. Svoj 
účel – pripraviť študenta na vysokú školu a hlavne 
pripraviť mladého človeka do života—splnila veľmi 
dobre.  

Dnešným študentom by som rád odkázal, aby si 
veľmi dobre premysleli, akú cestu si vybrať po ab-
solvovaní gymnázia a hlavne, akú vysokú školu si 
vybrať. Bohužiaľ sme svedkami masovej produkcie 
armády absolventov vysokých škôl bez možnosti 
ďalšieho uplatnenia. Súčasne každému odporúčam 
minimálne jednoročnú skúsenosť v zahraničí, či 
ako študent alebo absolvent. Získať nadhľad na 
život na Slovensku bez tejto skúsenosti je oveľa 
ťažšie.  

 

Martin, absolvent 1997 

Slovensko, Írsko 



 

Spomínam tiež s vďakou na 
všetkých profesorov, ktorí 

nám vštepovali dejiny ľudstva, 
slovíčka, chemické vzorce a rovnice. 
Tie štyri roky na strednej škole ubehli  
veľmi rýchlo. Tento čas je veľmi 
vzácny v živote človeka. Študenti by 
mali nájsť motiváciu, aby tieto roky 
naplnili nadobúdanim vedomostí a 
zručností, na ktorých si budú budovať 
svoj život. 
 
Zuzana, absolventka 1993 

Na gymnázium, kde som štu-
doval 8 rokov, mám tie naj-
krajšie spomienky. Práve tu som sa naučil 
základy programovania, matematiky, lo-
gického riešenia problémov a cudzích jazy-
kov, čo sú vedomosti, ktoré používam v 
práci každý deň.  

Čas počas školy je jedinečný a neopakova-
teľný. Využite ho najlepšie ako viete. Ja si 
to uvedomujem až teraz, keď mám času 
na vzdelávanie málo.  

 

Martin, absolvent 2004 

Švajčiarsko 

 Prajem teda pedagógom, aby 
im boli vytvárané primerané podmienky pre 
vzdelávanie a spoločenskú výchovu študentov a 
aby túto prácu i naďalej mohli vykonávať profe-
sionálne a zároveň s porozumením.  

Študentom prajem nadšenie pre získavanie no-
vých poznatkov a úspech nielen v školských lavi-
ciach, ale aj pri nachádzaní svojho spoločenské-
ho uplatnenia.  

A študentom i pedagógom spolu prajem, aby 
počas štúdia tvorili dobrý tím, v ktorom vládne 
radosť zo spoločne dosiahnutých výsledkov, vzá-
jomé porozumenie i rešpekt a aj keď v ňom má 
každý svoju úlohu, je možné sa na seba navzá-
jom spoľahnúť.  

 

Rasťo, absolvent 1992 

Taliansko 

Ja osobne spomínam na túto etapu 
života veľmi rada a hlavne pozitívne. Breznianske 
gymnázium mi dalo kvalitné základy vedomostí 
a tým sa stalo aj dobrým odrazovým mostíkom pre 
moje ďalšie štúdium v zahraničí.   

Súčasným študentom by som chcela odkázať snáď 
iba to, aby využili každú príležitosť, ktorá sa im na-
skytne a boli aktívni. Je potrebné na sebe pracovať, 
rozvíjať sa, zapájať sa do rôznych projektov, preto-
že to je cesta k úspechu. Kto nič nerobí, nič nepo-
kazí...ale tiež nič v živote nedokáže. 

 

Petra, absolventka 2012 

Dánsko 

Úprimne si želám, aby súčasní 
študenti nepremárnili svoj 
potenciál čakaním. Na 
prestávku, na poslednú hodinu, na piatok, na 
maturitu. Aby prekonali príjemnú pohodlnosť a mali 
odvahu chopiť sa aspoň jednej z veľkého množstva 
príležitostí, ktoré im štúdium na gymnáziu Jána 
Chalupku v Brezne ponúka. Nebojte sa prejaviť 
vlastný názor, ukážte svoje nápady- akokoľvek 
nedosiahnuteľné sa vám budú zdať a premeňte ich 
na skutočnosť. Verím, že bude mať profesorský zbor 
aj naďalej dostatok chuti a síl, aby vám s tým 
pomohol! 
 

Karolína, absolventka 2012, Česká republika 



A čo dnešní študenti? Aký je ich odkaz? 
 

Búrlivé gymnázium 

Horehronie nie je známe vinárstvom, ale je tu niečo, čo sa dá prirovnať k vínu. Miestne 

gymnázium, Gymnázium Jána Chalupku, je ako víno – čím staršie, tým lepšie.   

Je to skutočne tak. Toto gymnázium bolo založené pred 75-timi rokmi. Odvtedy  škola 

rastie a dozrieva a objektívne môžeme povedať, že stále k lepšiemu. Škola, ktorá prežila aj 

druhú svetovú vojnu, je naozaj pýchou breznianskeho regiónu. Prichádzajú sem študenti 

z celého okresu a hodnotia túto školu ako jednoznačne najlepšiu na okolí. Počas 75 rokov 

prešlo gymnázium rozvojom, ktorý je aj hmotný aj nehmotný. K pôvodnej budove pribudla 

prístavba, začali sa používať počítače a moderné technológie spestrili skoro všetky miestnos-

ti. Nehmotný rozmach na gymnáziu predstavujú profesori. Ján Chalupka by mohol byť hrdý! 

Prevažná časť pedagogického zboru sú profesionáli vo svojom obore, väčšina má za sebou 

dlhoročnú prax a bohaté skúsenosti. Zároveň môžeme za pýchu gymnázia označiť študentov. 

Gymnazisti dosahujú vynikajúce medzinárodné výsledky v oblasti chémie a fyziky, ale čoraz 

viac aj v oblasti dejepisu a občianskej náuky. Študenti  sa tiež zapájajú do rôznych medziná-

rodných projektov, čo im umožňuje cestovať po svete. Na slovenskej, resp. celoštátnej úrov-

ni má gymnázium svojich zástupcov medzi najlepšími v dejepise, chémii, matematike, fyzike, 

slovenčine a literatúre a v rôznych projektoch a záujmových činnostiach, ako napríklad Stre-

doškolská odborná činnosť a Euroškola. Ale breznianske gymnázium sa môže pochváliť nie 

len výborným intelektom svojich študentov, ale aj športovými úspechmi. Škola v súčasnosti 

predstavuje slovenský vrchol stredoškolskej ligy v elektronických šípkach. Na veľmi dobrej 

úrovni študenti školu reprezentujú vo veslovaní, futbale, volejbale, atletike, florbale aj 

v stolnom tenise. Žiaci gymnázia teda zožínajú úspechy v každej oblasti na Slovensku aj 

v zahraničí.  

Pozitívne je, že na rozdiel od vína, v Brezne rastie len kvalita, nie cena. Gymnázium Já-

na Chalupku teda naozaj môžeme považovať za perlu,  cennú a vzácnu, ktorá zdobí breznian-

sky región. 

Peter Švikruha, III.A 

 

 



Gymnázium oslavuje 

Snáď každý obyvateľ Brezna pozná historickú budovu gymnázia sídliaceho vedľa syna-
gógy. No málokto vie, že svojich študentov vzdeláva a vychováva už 75 rokov. 

Ako môžeme pozorovať na starých tablách zdobiacich dlhé a kľukaté chodby našej 
školy, v jej počiatkoch ju navštevovali prevažne chlapci. Na novších tablách sa postupne ob-
javujú dievčenské tváričky a z tých najnovších sa na niektorých usmieva brat, sestra či kama-
rát. Škola nie je len edukačným zariadením, ale akýmsi druhým domovom, miestom, kde 
vládne veselá atmosféra (aj vďaka našim maličkým primánom). Gymnázium jednoducho dý-
cha históriou a veľkoleposťou vďaka svojmu výzoru a aj úspechom žiakov. Myslím si, že vý-
ročie je tiež príležitosťou pripomenúť si, čo sme počas 75 rokov spoločnými silami dosiahli. 
Popri úspechov týkajúcich sa štúdia a vedomostných súťaží by sme nemali zabúdať ani na 
tie športové. 

Aj touto cestou by som chcela poďakovať bývalým aj súčasným vyučujúcim, študen-
tom i vedeniu školy. Gymnázium Jána Chalupku je dôkazom toho, že aj keď sa na prvý po-
hľad nemôže porovnávať s gymnáziami vo väčších mestách, kvalitou a vedomosťami štu-
dentov ich často predčí. 

Ivana Potkányová, IV.A 

 

 

 

Čas plynie, dni utekajú. Pribúdajú roky, a to nie len nám. Práve teraz je to naša škola, 
ktorá oslavuje krásne jubileum – 75 rokov.  

Gymnázium Jána Chalupku v Brezne. Na prvý pohľad historická budova neďaleko mes-
ta Brezna, pri toku rieky Hron. V skutočnosti je to však jedinečná stavba plná prekvapení. 
Denno-denne počas školského roka ponúka svoje priestory na výučbu našej budúcej inteli-
gencie. Množstvo tried, množstvo lavíc a stoličiek, ale tí najdôležitejší sú pedagógovia 
a študenti, ktorí tu trávia spoločné chvíle.  

Tí jedinci, ktorí majú možnosť študovať a získavať vedomosti práve na tejto škole, 
môžu byť hrdí, že práve oni majú takúto príležitosť.  

Ja navštevujem túto školu už siedmy rok. S pokojným svedomím a na plné ústa 
môžem povedať, že ani raz som neoľutovala práve ten okamih, kedy som sa rozhodla pre 
štúdium na našom gymnáziu. Je to škola života, ktorá učí objavovať nové veci, nové ve-
domosti, dáva možnosť na rozvoj skrytých zručností a predností mladých ľudí. Ale to naj-
dôležitejšie? Ľudskosť v pravom slova zmysle. Podpora, ochota, ohľaduplnosť, porozumenie 
a prístup vyučujúcich k svojim žiakom. Neviem, či sa s tým môže pochváliť každá škola. 

A čo popriať nášmu gymnáziu? Aby si stále držalo svoje meno, aby neopúšťalo cestu, 
na ktorú vykročilo, ale zároveň, aby sa otvorilo novým príležitostiam a možnostiam 
ponúkaným či už zo strany vyššie postavených inštitúcií, ale aj svojich študentov.  

Aj keď sa čas môjho pôsobenia na gymnáziu pomaly ale isto kráti, nikdy na túto školu 
nezabudnem, pretože mi dala kúsok seba a prostredníctvom nej som mala a stále mám 
možnosť spoznávať takých ľudí, ktorých môžeme nazvať skutočnými priateľmi.  

 

Veronika Giertlová, septima 



Úspechy... 

...za obdobie 75 rokov je ťažké všetky opísať na tomto malom priestore. Budeme sa 

preto snažiť spomenúť aspoň tie najvýznamnejšie za ostatné desaťročie (zameriame sa hlav-

ne na tie, v ktorých sme boli úspešní na národnej a medzinárodnej úrovni). 

 V prírodovednej oblasti  -  výsledky študentov z chémie, fyziky, matematiky, biológie 

a informatiky presahujú národný rámec a preslávili nás v USA, Cerne, Tule, Barcelone a inde 

vo svete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný pobyt v Cerne  za vynikajúce výsledky v súťaži FyzIQ, 
2009, Tomáš Škoda, Janka Balcová 

Masterclasses 2010—medzinárodné podujatie na popularizáciu časticovej 
fyziky, Košice, UPJŠ, K.Ridzoňová, J.Balcová, T.Michalík, T.Škoda 

Študijný pobyt v Cerne za 1. miesto v SR  Cascade 
projekty 2010,  Katarína  Ridzoňová, Martin Oravkin, 
Tomáš Michalík 

Expedícia MARS 2012, 2013,  Belgicko, Jakub 
Šalko, Klaudia Kvaková 
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Súťaže a olympiády do ktorých sa študenti zapájajú,  rozvíjajú ich nadanie a talent a      

umiestňujú sa na popredných miestach v rámci Slovenska. A tých rozličných súťaží je naozaj 

veľa... 

Projekt PlayEnergy—téma  Energia pre krajinu, 2011, trieda 
kvarta, Mgr. Viera Kobzová 

Fyzikálny náboj 2010, FMFI Bratislava 

P.Sabaka, K. Latinák, M.Oravkin, T.Michalík, K.Ridzoňová 

Fyzika v kuchyni, UMB Banská Bystrica, 2010 

A.Fašková, L.Štulrajterová, V.Filipková, K.Čellárová 



 

Projekt  Voda ako prírodné a kultúrne dedičstvo, 
2012, pri prameni Hrona 

Prameň Hrona, meranie sondou počítačom 
podporovaného laboratória Vernier, 2012 

Projekt Reťazová reakcia, 2013, J.Krutel, 

J.Chlebušová, A.Stražovec, K.Kvaková, M.Bošeľa, J.Šalko 

Junior Freshhh—súťaž v riešení logických úloh z matematiky, fyziky a chémie, 2013 

3.miesto v SR 

Michal Žeravý, René Fabricius, Štefan Svinčiak 



 

1stChain Reaction International Express Yourself Conference,Sheffield Hallam University UK, 

2014 

Mgr. Martin Hruška, PhD. , RNDr. Janka Raganová, PhD., PaedDr. Miriam Spodniaková- Pfefferová, PhD., PaedDr.Jana 
Chlebušová , Adam Stražovec,  Jakub Potančok, Ivan Banko, Michaela Srnková, Lucia Ličková, Mgr.  Eva Vančová 

 

Projekt Prenosná vodná elektráreň, 2014  

Ráchel Šoltésová, Barbora Bauerová, Silvia Štulrajterová,  Petra Pastoreková 

Projekt Nasýťme svet—1.miesto v SR, 2014 

Lucia Ličková, Michaela Srnková, Ivan Banko, Adam Stražovec, Jakub 
Potančok 

http://www.fpv.umb.sk/mspodniakova1/


V spoločenskovednej oblasti žiaci uspeli nielen v predmetových olympiádach, ale aj 

v dlhodobých projektoch – prezentovali nás veľmi úspešne v Ľubľane, Štrasburgu, Bruseli, 

aktívne bojovali proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, rozvíjali dobrovoľnícke aktivity, do-

konca sa tomu učili aj v USA,  šírili európske povedomie, spolupracovali a naďalej spolupra-

cujú so seniormi v Brezne a okolí. 

 

 

Projekt Euroscola  umožňuje mladým ľuďom 
na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať  v 
budove Európskeho parlamentu ako ozajstní 
europoslanci  

2006 Úspešná účasť 

2007 Úspešná účasť 

2009 3.miesto na Slovensku 

2011 1.miesto na Slovensku 

2013 2.miesto na Slovensku 

Karolína Chlebušová predstavuje Gymnázium 
Jána Chalupku v EP v Štrasburgu, 2011 

Andrea Šteňová v EP v Štrasburgu, 2009 

Ivana Bartoňková v EP v Štrasburgu, 2013 



Brusel 2011, projekt Your Europe, Your  Say 

Kristián Latinák, Annamária Škultétyová, Karolína Chlebušová 

 

, 

Národné zasadnutie Modelového Európskeho  parlamentu, Bratislava, 2013 

školu reprezentovali: Silvia Nepšinská, Jakub Bubelíny, Adam Kňaze, Kamila Petrincová a Ivana 
Bartoňková 

Modelový Európsky parlament, Rakúsko, 2014, 
Adam Kňaze 

Modelový Európsky parlament, Litva 2013Jakub 
Bubelíny (v strede), Kamila Petrincová (druhá sprava) 

Mladý Európan 2014, 1. miesto krajské kolo   

Mikuláš Sakáč,  Peter Švikruha, Roman Nepšinský 



 

 

 

 

 

 

 

USA 2012, program YPLE (rozvoj líderských 
schopností v komunite), Ivana Bartoňková 

Dôchodcovia z Denného centra Prameň pracujú na 
počítačoch, 2012-2014, Petra Giertlová 

Športový festival pre deti zo špeciálnej školy v 
Brezne, 2010, Barbora Nagyová 

Veľké srdce študentov Gymnázia Jána Chalupku, 
2010 

Študenti proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 2010 

Zbierka hračiek , K. Chlebušová, M. Bukovcová,  A. Švantnerová,  
V. Knapčoková,  D. Niklová 

Výstava výtvarných prác Študenti proti chudobe, 2010 



 

Deň srdca 2012, dobrovoľníčky v uliciach mesta, 

Alexandra Šmidová, Denisa Šluchová  

Študenti darujú krv, 2012 

Štefan Puťoš, Martin Sušila, Matej Gonda 

Dôchodcovia na počítačoch 2012-2014 

„učitelia“ Jakub Bubelíny, Adam Kňaze, Ivana Bartoňková, Adam Rybiansky, 
Adam Kružliak a „žiaci“ seniori z Denného centra Prameň 

Deň nezábudiek 2012—spolupráca s Ligou za duševné 

zdravie, Alexandra Šmidová, Stanislava Slobodníková 

Zbierka pre DSS Červená Skala, 2010 

Ivana Bartoňková, Andrea Bullová 



V oblasti športu vyhrávali na Majstrovstvách Slovenska naši atléti, volejbalisti, cezpoľní 

bežci, florbalisti, lyžiari, bežci na lyžiach, biatlonisti a  vedeli zúročiť aj svoje vedomosti na 

Olympiáde detí a mládeže KALOKAGATIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

víťazi súťaží v behu na lyžiach,  

Paulína Fialková a Tomáš Hasilla  

Majstrovstvá Slovenska SCOOL CUP 2009,  

súčasní reprezentanti Slovenska -  

Majstrovstvá Slovenska vo 
volejbale 2002, 5.miesto 
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1. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu  

účastníčky Celoslovenského finále 2006 

Martina Darmová, Lucia Šimová, Michaela 
Schönová 

Krajské kolo v bedmintone, 3.miesto v súťaži 
družstiev, 2013 

Martin Remiar, Pavol Remiar 

SCOOL CUP 2009,  

účastníčky celoslovenského finále vo florballe 

ŽUPNÁ KALOKAGHATIA 2013 - 3.miesto v celoslovenskom kole 
s medzinárodnou účasťou 
Ondrej Chramec, Martina Grexová, Adam Kňaze, Nikola Berčíková, Jakub Kafrík  



 

 

 

 

Cezpoľný beh, krajské kolo, 2013 

Túra Valaská 2007 

Ďumbier 2006 

Školské lyžiarske preteky, riaditeľ  PhDr. Glembek  

odovzdáva ceny, 2010 

Na Štefáničke, 2006 

 



 

Školské lyžiarske preteky, Chopok, 2014 

Alica Kramlová 

Ďumbier 2008 

Z Čertovice  na Ďumbier, 2007 

Horehronské hry v atletike, 2013 

Zimný Ďumbier, 2008 



V oblasti cudzích jazykov víťazili naši žiaci v predmetových olympiádach, ale vedeli aj 

prezentovať svoje jazykové znalosti  v dlhodobom projekte Dreams and Teams, kde spolu-

pracovali s partnerskou školou v Anglicku, v rámci projektu E-Twinning komunikujú žiaci 

s rovesníkmi prakticky v celej Európe, viackrát dokázali diskutovať v Európskom parlamente 

v Štrasburgu s jeho predstaviteľmi v rámci projektu Euroscola.  Precestovali celú Európu, aby 

mohli spoznávať nové krajiny a ľudí, ktorí v nich žijú. 
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Členovia klubu Dreams + Teams vítajú anglickú 
kráľovnú Alžbetu II., Poprad, 2008 

Dreams + Teams festival pre ZŠ Pionierska 2,  2009 

Návšteva partnerskej školy Glenburn Sport College v Anglicku,  

2008 

Anglicko 2008 

Projekt Dreams + Teams 

Mgr. Kňazeová, PaedDr. Benediková,  

Michal Martikán, Mgr. Ponická, Viktória Filipková 



 

Anglicko 2011 

Pont du Gard, Francúzsko, 2014 

Projekt E-Twinning 2012, trieda I.A, PhDr. Kudrnová 
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Paríž 2009 



V umeleckej oblasti  sa naši talentovaní žiaci pravidelne zapájali a víťazili v recitátor-

ských, hudobných a výtvarných súťažiach—Hviezdoslavov Kubín, Sárova Bystrica, uspeli v 

projekte Galérie mesta Bratislavy Umenie zblízka, v súťaži kresleného humoru a satiry O 

Bomburovu šabľu, navrhovali tričká s ekologickou tématikou v projekte  Challenge Europe s 

témou Sciencewear, v rámci tvorivých dielní reflektovali na skutočnosť v ktorej žijeme, pred-

viedli sa s kultúrnym programom na stužkových slávnostiach ako aj vianočných akadémiách 

Gymnázia Jána Chalupku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Struhár  - 1.miesto v celoslovenskej  
prehliadke  Sládkovičova Radvaň , umelecký 
prednes, 2008 

Dizajnérsky projekt Challenge Europe, 2009 

ocenené diela Zuzana Daxnerová, Viktória Filipková, Alžbeta  Krbylová 

Tvorivé výtvarné dielne na tému Solidarita 
medzi generáciami , 2012 

Andrea Fašková, Natália Fašková 

Tvorivé výtvarné dielne na tému 
Študenti proti chudobe , 2010 

Katarína Čellárová 



 

Dominika Hyriaková, absolútna víťazka 
celoštátnej súťaže moderátorov Sárova 
Bystrica, 2007 

Galéria mesta Bratislavy ocenila dielo Koniec cesty triedy 
kvarta, program Umenie  zblízka, 2007 

Súťaž kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu,  

Mário Poper, 1. miesto, 2009 

Súťaž kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu,  

Michal Kováčik, 1. miesto, 2005 

Tvorivá súťaž Štúrovo pero  2006 , Slavomír Pôbiš, 
šéfredaktor školského časopisu Gympeľko 

Karolína Chlebušová, 
Sládkovičova Radvaň, 2009 

2.miesto  umelecký prednes 



Od roku 2005 sme  začali písať tradíciu vianočných akadémií. Súčasťou tejto milej sláv-

nosti je oceňovanie najlepších študentov za uplynulý kalendárny rok  za úspechy, ktoré do-

siahli v rôznych súťažiach. Za mimoriadne úspechy na medzinárodnej úrovni dostávajú štu-

denti Cenu riaditeľa Gymnázia Jána Chalupku. 

Prvá vianočná akadémia, 2005 

Michal Kováčik, Tomáš Dvorský, Petra Niklová 

moderátori :Karolína Chlebušová, Miroslav Kokavec 

torta za víťazstvo v tombole 



 

Betlehemci na prvej vianočnej akadémii, 2005 Riaditeľ  školy PhDr. Glembek  blahoželá úspešným 
študentom, 2006 

Vianočná akadémia 2007,  

Michal Krnáč, Ján Krnáč, Michal 
Kňazík 

Michal Kühnel, Lukáš Porhajaš, Jozef Mráz, Kristína 
Sedláková, 2005 

Vianočná akadémia 2013, Veronika Gierlová, 

 Peter Švikruha 

Vianočná akadémia 2005, Matej Jakubčo 



Naši gymnazisti v posledných piatich rokoch žnú úspechy po celom svete. Dnes už štu-

dent 2.ročníka Masarykovej univerzity v Brne a náš absolvent Peter Horváth výrazne posilnil 

systematickú bádateľskú činnosť  v chémii na stredoškolskej  pôde. Svoje ambície premenil 

na úspechy vďaka svojej húževnatosti, pracovitosti a ústretovosti pedagógov a tak isto mate-

riálnych podmienok, ktoré mu škola vytvorila. Slovensko a školu niekoľkokrát zviditeľnil na 

prestížnych medzinárodných súťažiach.  

Za projekt  Syntéza nových triazénových zlúčenín a ich aplikácia v spektofotometric-

kom stanovovaní kadmia získal na medzinárodnej súťaži GENIUS OLYMPIAD, ktorá sa usku-

točnila na New Yourskej štátnej univerzite v Oswegu v USA v júni 2011 zlatú medailu, vecnú 

cenu a špeciálnu cenu za mimoriadne vedomosti. Následne o rok neskôr na súťaži Intel ISEF 

2012– Medzinárodnej  súťaži vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl 

v Pensylvánii v USA, získal bronzovú medailu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENIUS OLYMPIAD Oswego, USA, 2011 

zlatá medaila 

Intel ISEF, Pittsburg, USA, 2012 

bronzová medaila 

Minister školstva E.Jurzyca udelil Petrovi 

Pamätný list sv. Gorazda, 2011 

Stretnutie mladých vedcov ESE, Tula, Rusko, 2012 
za 1. miesto SOČ SR 



Cenné je, že Peter svoje vedomosti odovzdával aj svojim mladším spolužiakom, ktorí 

pokračovali v jeho šľapajách a úspechoch. Klaudia Kvaková – študentka 4. ročníka a Jakub 

Šalko – študent 3. ročníka sa tri roky intenzívne venovali pod vedením PaedDr. Chlebušovej  

monitorovaniu kvality vody v hornom toku rieky Hron. Výsledkami získanými 

v  podmienkach kvalitného stredoškolského laboratória dokázali  presvedčiť o hodnote svoj-

ho bádania vedeckú obec  a postúpiť na Genius Olympiadu do USA, kde získali bronzovú 

medailu v júni 2013. Ostatný úspech študenti zaznamenali v júni 2014 na environmentálnej 

súťaži INESPO v Holandsku, kde získali 4. miesto a boli ocenení medailou. 

 

GENIUS OLYMPIAD Oswego, USA, 2013 

Medzinárodný kongres Eucentro de Jóvenes 

Investigadóres, Salamanca, Španielsko, 2011 

Minister školstva D. Čaplovič udelil našim 
výskumníkom Pamätný list sv. Gorazda, 2013 

INESPO environmentálna olympiáda, 
Holandsko, 2014, medaila za 4.miesto 
v strede veľvyslanec SR JUDr. Chlebo 



Nezmazateľná  stopa školy... 

Úspechy žiakov vo všetkých oblastiach  sa stávajú hnacím motorom pre ďalšie projek-

ty, sú impulzom k tvorivej práci študentov i pedagógov. Nové metódy implementované do 

vyučovania aktivizujú žiakov, nútia ich, aby sa pýtali, objavovali, boli zvedaví.  

 

V budove tejto školy, tu v našom gymnáziu, sa začali odvíjať životné príbehy mnohých  

známych i menej známych ľudí. Za 75 rokov svojej existencie brány našej školy opustilo okolo 

8000 absolventov. Stali sa lekármi, vedcami, učiteľmi, redaktormi, hercami, športovcami, od-

borníkmi, prezidentmi – a vlastne - to je jedno kým. Ale hlavne stali sa z nich poctiví a slušne 

vychovaní ľudia. A to nás teší a povzbudzuje do ďalšej práce – aj do ďalších 75 rokov.   

Náš projekt sa venoval mapovaniu stopy, ktorú zanechá škola. Pátrali sme v historic-

kých materiáloch v Horehronskom múzeu v Brezne, v archíve školy, ale snažili sme sa obja-

viť školu aj z iného uhla pohľadu—a to prostredníctvom fotografií, výtvarných a literárnych 

prác, prostredníctvom spomienok jej absolventov, ale aj názorov súčasných študentov. 

Určite sme nenašli všetkých, ktorí si na školu spomínajú a na ktorých si škola spomína, 

veríme však, že všetci jej absolventi majú túto školu vo svojom srdci a škola si spomína na 

nich. A tá stopa je naozaj hlboká a nezmazateľná... 

 

 

Učiteľský zbor v jubilejnom  
školskom roku 2013/2014 
 

 

Riaditeľ školy: PhDr. Miroslav Glembek 

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Janka Ponická 

 

 

 

 

PaedDr. Peter Aneštík PhDr. Jaroslav Babic Mgr. Katarína Belková 

PaedDr. Stanislava Benediková Mgr. Adelína Čejteyová Mgr. Erika Flíderová 

Mgr. Miroslav Grexa PaedDr. Jana Chlebušová Mgr. Veronika Chovancová 

PhDr. Danka Jakubčová Mgr. Ivana Kňazeová Mgr. Viera Kobzová  

PaedDr. Peter Kováčik PhDr. Tatiana Kudrnová Mgr. Mária Michalíková 

Mgr. Mária Mizeráková Mgr. Dagmar Nemčoková Mgr. Erika Pauliaková 

Mgr. Ľubica Pavliaková Mgr. Jana Pôbišová PhDr. Alžbeta Sárková 

Mgr. Tatiana Sedláková PaedDr. Miroslav Smrečan Mgr. Daniel Struhár 

Ing. Jana Šteňová Mgr. Daniela Švančarová PaedDr. Katarína Valová  

Mgr. Eva Vančová Mgr. Andrea Zemanová 



V publikácii boli použité materiály z archívu Horehronského múzea v Brezne a z archívu 
Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. 

Projekt bol realizovaný v školskom roku 2013/2014—roku 75. výročia založenia  školy.  

Na projekte spolupracovali žiaci školy pod odborným vedením pedagógov: 

PhDr. Jakubčovej, PaedDr. Chlebušovej, Mgr. Kňazeovej a Ing. Šteňovej. 

 

BREZNO 2014 



Projekt bol realizovaný v školskom roku 2013/2014 
s finančnou podporou Nadácie Orange v rámci 

programu Školy pre budúcnosť 


