
Ohlasy účastníkov stretnutia konaného pri 

príležitosti osláv 150. výročia založenia Prvého 

slovenského gymnázia v Revúcej 

 

Vážený pán riaditeľ 

 

Trochu s oneskorením, ale predsa som sa dostal ku napísaniu tohto emailu. Chcem sa aspoň 

týmto emailom poďakovať za oslavy, ktoré pripravilo gymnázium v septembri. Mám veľmi 

jasnú predstavu o tom, koľko energie Vás a všetkých učiteľov a kolegov stála príprava týchto 

osláv a to viac si ich vážim. Cením si, že myšlienka spájať bývalých absolventov je silná a pri 

živote, a myslím si, že je viac ako potrebné ju udržiavať ďalej.  

Čím určite poteším je to, že minulý týždeň bol na návšteve u profesorky na NOVA 

University, na ktorej momentálne študujem riaditeľ Historického ústavu SAV Dr. Michalek a 

správa o oslavách 150. výročia založenia gymnázia v Revúcej sa doniesla až do Bratislavy na 

akadémiu vied. Na Slovensku sa myslím vďaka absolventom, z ktorých sú dnes úspešný 

ľudia, stávajú oslavy známe a možno by ste neverili koľko ľudí o nich vie. Čo je až na 

neuverenie Československý emigranti tu na Floride, taktiež majú ešte matnú predstavu o 

prvom slovenskom gymnáziu, o to viac sú však nadšení myšlienkou takto spájať absolventov.  

 

Vytrvajme prosím spoločne ďalej v tejto už tradícii. My tým, že budeme robiť gymnáziu v 

Revúcej stále dobré meno a vy tým, že nám umožníte raz za čas sa spoločne stretnúť a 

zaspomínať si na už prežité a tešiť sa z ďalšieho spoločného stretnutia so spolužiakmi a 

profesormi.  

 

 

s úctou a pozdravom 

 

Lukáš Bomba 

oktáva 2004 

 

 

Poďakovanie za slávnostné chvíle v Revúcej 

 V dňoch 13. až 16. septembra 2012 sme v Revúcej prežili neobyčajne pekné, 

výnimočné slávnostné chvíle, keď mesto Revúca a zvlášť Gymnázium Martina 

Kukučína oslavovali 150. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia na 

Slovensku. Dôležitosť udalosti umocnila prítomnosť prezidenta SR, zástupcov 

Národnej rady a Vlády SR, predstaviteľov kraja, Evanjelickej cirkvi, Matice slovenskej 

a ďalších hostí. Mesto bolo plné návštevníkov odvšadiaľ, profesorov, absolventov, 

študentov, Revúčanov, ktorí prichýlili všetkých, ktorí za oných čias tiež Revúčanmi 

boli, aby aspoň na niekoľko dní sa nimi znovu stali. 

 Revúca bola plná absolventov gymnázia a to koľkí prísť z rôznych dôvodov 

nemohli, koľkí sa tejto významnej udalosti nedožili. Absolventov, ktorí z gymnázia 



odchádzali vzdelaní, pripravení  na ďalšie štúdium a do života. Na slávnosti sa 

vzdávala úcta všetkým tým, ktorí sa o vznik gymnázia zaslúžili, úcta všetkým 

profesorom a pracovníkom školy. Slávnosť bola významná, v živote profesorov 

a absolventov zriedkavá. Zvlášť významná pre tých starších, pretože môže byť 

v jeseni ich života poslednou. Ale radostná pre mladších a mladých tým, že sa bude 

opakovať. 

 Do veľkej roboty sa usporiadatelia osláv dali. Mesto Revúca a zvlášť 

Gymnázium Martina Kukučína krásne a dôstojne slávnosť usporiadali, 

nezabudnuteľný zážitok všetkým pripravili. Bolože to milých stretnutí po rokoch, 

bolože to spoznávania sa, rozprávania, zábavy. Všetkým tým, ktorí túto významnú 

udalosť a slávnosť vzdelanosti  pripravili, patrí naše úprimné poďakovanie. 

  Za absolventov  

     Ing. Ľudovít Barančok  (absolvent 1953, A) 

 

Srdečne pozdravujem,  

........  Pamätnica je perfektná, čítam ju od a po zet, už som pri spomienkach 

absolventov. Výstavka bola krásne a dôstojne nainštalovaná, zapôsobila na divákov. 

...........Čo sa týka samotnej megaakcie, ohlasy boli len a len pozitívne. Kedy zasa 

niečo zorganizujete? Pri 200 - ročnici bude pre nás neskoro. Naša trieda sa rozhodla, 

že sa stretneme v roku 2014, hoci jubilejné stretnutie po 60 - tich rokoch bude v roku 

2016. 

Uvedomujem si ale, koľko vás to všetkých stálo námahy, sebaobetovania, mravčej- 

neviditeľnej práce. A to ešte bolo treba po nás poupratovať, atď. Za to vám 

vyslovujem moju hlbokú vďaku. Všetkým, čo sa na tom podieľali. Určite to boli 

desiatky (stovky?) ľudí a trvalo to desiatky týždňov. Prosím, tlmočte to všetkým, 

ktorých uznáte za vhodných. Od riaditeľa až po upratovačku. 

           Tak ešte raz vďaka a srdečný pozdrav! 

                     S úctou 

                                                     Peter Purtz  (absolvent 1956, A) 

 

Vážený pán riaditeľ, vážení spoluorganizátori, 
  

dovoľte, aby sme vyjadrili svoj obdiv a spokojnosť s organizáciou osláv 150. 

výročia založenia 1. slovenského gymnázia. Sme absolventky gymnázia z roku 1962, 

teda oslavovali sme zároveň 50 te výročie maturity. S obdivom konštatujeme, že ste 

dokázali vari nemožné, organizácia klapala na 100 %. Žijeme v Prešove, ale  sme 

hrdé, že naše korene sú v Revúcej. 

  



PS: Škoda len, že oslavy neboli  „ zaujímavejšie“ aj pre televíziu a rozhlas, ktoré  im 

venovali minimum – aj to väčšinou 10 rokov staré spomienky. Škoda a hanba pre 

slovenskú kultúru. 

             Ešte raz ďakujeme a želáme samé úspechy 

                     Vaše absolventky  

                          Mgr. Božena Šmelková –Danková a  Mgr. Viera Šebejová – Slivková 

 
. 

 

VAZENE  RIADITELSTVO GMK, ORGANIZACNY  VYBOR,  pedagogicki i               

             nepedagogicki pracovnici skoly, studenti  

 

        PATRI VAM  UPRIMNA VDAKA  ZA ZORGANIZOVANIE  TAK KRASNEHO  

STRETNUTIA.  VYJADRUJEME  OBDIV,  AKO STE TO  VSETKO  PERFEKTNE 

ZVLADLI.  PODLA NAS  TO NEMALO CHYBU. ESTE STALE ZIJEME  NAPLNENI 

MILYMI  OBJATIAMI  ABSOLVENTOV - SPOLUZIAKOV, STARSICH, MLADSICH, 

BA I NASICH  ZIAKOV. 

      PRAJEME  VAM  MNOHO DALSICH VYDARENYCH PODUJATI , VELA 

USPESNYCH  ABSOLVENTOV, KTORI  BUDU ROBIT SKOLE LEN DOBRE MENO, 

K TOMU DOBRE ZDRAVIE, TRPEZLIVOST A VELA TVORIVYCH SIL. 

          

             S VDAKOU 

 

                                 manželia  G+O  MLADSI, kontaktne osoby za roc. 1965, 1955 

. 

 Vážený pán riaditeľ! 

 

         Zúčastnil som sa osláv 150. výročia založenia gymnázia v Revúcej. Chcem 

Vám aj celému kolektívu poďakovať za skvele pripravenú a bezchybne zvládnutú 

akciu. Bol som hrdý na to, že aj ja patrím do tejto veľkej rodiny absolventov a bol to  

pre mňa  hlboký zážitok aspoň na najbližších 5 rokov. 

         Osobitne chcem poďakovať autorskému kolektívu zostavovateľov Pamätnice, 

ktorá je mimoriadne vydarená, obsažná, graficky bezchybná. S takýmto kolektívom 

sa Vám určite vynikajúco pracuje. 

         Ešte raz gratulujem a prajem Vám veľa zdravia a úspechov.                     

          S pozdravom           JUDr. Milan Hutka, maturant 1967 

 

                                                                         Rimavská Sobota 

 
Vážený pán riaditeľ a celý profesorský zbor, 
 

          chcem sa Vám v mene 3. A, B, C triedy z maturitného ročníka 1967 poďakovať 

za perfektne zorganizované a uskutočnené stretnutie absolventov Gymnázia. Všetko 



bolo super... Bol to krásny septembrový deň, vzácna, slávnostná akadémia a večer, 

milá chvíľa spomienok.                                     

                                                     Jarmila Rečníková 

 

 

Dobrý deň, 

 

         chcem sa poďakovať za perfektné zorganizovanie sobotňajšieho stretnutia, 

bolo to super. Všetkým, ktorí sa na tom podieľali,  veľmi pekne všetci absolventi 

1975/A  srdečne ďakujeme. 

                     S pozdravom 

                                                      Anna Vrbiarová 

 

 

 Dobrý deň, pani Mgr. Kvetková, 
 

dovoľte, aby som Vám osobne, ale aj Vám všetkým v škole, v mene našej triedy - 

4.B 1975  vyslovila poďakovanie a veľké uznanie za  prekrásne a dôstojné 

oslavy 150. výročia GMK. Za úžasnú atmosféru, radosť zo vzájomných stretnutí a 

príjemnú pohodu, ktorá tam vládla. 

 

          Stále máme radi a sme hrdí na naše gymnázium. 

 

                     Pozdravujem Vás 

                                                     Ing. Monika Bošanská, Banská Bystrica 


