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V Ý R O Č N Á  ZPRÁVA

Šiái. slovenskej priemyselnej školy 

v Banskej Štiavnici

1 9 4 1 - 1 9 4 2
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Z dejín ústavu.
Štátna slovenská priemyselná škola je nástupkyňou bývalej 

vysokej školy baníckej.
Prvá banícka škola bola zriadená dekrétom viedenskej dvor

nej komory zo dňa 6. augusta r. 1737 podľa inštrukcie českého 
kráľovského komorného radcu Jána Františka z Lauren v Ban
skej Štiavnici. (Viď Schmidt: Sammlung der Berggesetze der 
öster. Monarchie, Wien, 1834, sväzok 5, str. 512, č. 535; ďalej 
dekrét dvornej komory viedenskej z 10. sept. 1737 tiež tam, 
str. 520 č. 535). Dekrétom kráľovskej komory českej zo dňa 3. 
februára r. 1733 v Jáchymove a dekrétom dvornej komory vie
denskej zo dňa 22. júna r. 1735 v Banskej Štiavnici zriadené 
„banícke školy“ — hoci uvedené dekréty menuje ich „Berg- 
schule“ a chovancov „Bergscholaren“ — nemajú ešte organizáciu 
školy; je to len akési remeselníckym spôsobom vedené — miestne 
odborné vyučovanie (vycvičenie) praktické, príprava exspekan- 
tov na ich budúce povolanie. Z tohto praktického pripravenia 
vznikol však postupným vývojom školský a teoretický systém 
prvej baníckej školy 6. augusta r. 1737 v Banskej Štiavnici or
ganizovanej. (Schmidt: Samml. der Bergges., sväzok 6, str. 212. 
No 535; „Organisierung der Bergschule in Schemnitz“, ďalej 
str. 472, No 531. Tiež Schmidt: Samml. d. Bergges des König* 
reiches Böhmen etc. Wien, 1833, sväzok 6, Str. 211, No 356).

Z uvedeného jasne vysvitá, že prvá banícka škola v Europe 
bola zriadená v Banskej Štiavnici. Vysoká škola banícka a už 
spomínaná vysoká škola lesnícka po prevrate zanikla a miesto 
týchto boly zriadené stredné školy: priemyselná a lesnícka. Na 
lesníckej sa začalo vyučovať už 4. októbra 1919, na chemickej 
len 15. októbra 1921. Priemyselná škola je umiestená v budo
vách bývalej banskej akadémie. Roku 1922 bola k nej pričlenená 
odborná škola banícka, ktorá bola založená roku 1850 a nemá 
nič spoločného s bývalou vysokou školou (bola určená len pre 
školenie banských dozorcov). R. 1922 bola do Štiavnice pre
nesená aj učebná dielňa na spracovanie dreva, založená obcou
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Piarg r. 1888, a pričlenená tiež k štátnej priemyselnej škole. 
Školským rokom 1925/26 je pri ústave zriadený elektrotechnic
ký kurz. V šk. r. 1941/42 bola zriadená odb. škola na spracova
nie dreva s oddelením stolárskym a rezbárskym miesto vyššie 
spomenutej učebnej dielne na spracovanie dreva.
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Štátna slovenská priemyselná škola 
v Ban. Štiavnici má tieto oddelen ia:

L Vyššiu školu chemickú.

II. Odbornú školu banícku.

III. Odbornú školu na sprac, dreva s oddel.:
a) rezbárskym,
b) stolárskym.

IV. Elektrotechnický kurz. 1
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I. Vyučovací ciel.
I. Vyššia škola chemická tak vychováva svojich žiakov, aby 

nadobudli všeobecného i odborného vzdelania a praktických 
skúseností, čiže zručností, akých potrebujú továrnici, správco
via a továrnickí úradníci v rôznych závodoch chemických, ako 
sú: huty, cukrovary, liehovary, pivovary, továrne na tuky, 
mydlo, olej, sklo, umelé hnojivá,*chemikálie a pod. Štúdium trvá  
4 roky a končí sa skúškou dospelosti.

II. Odborná škola banícka určila si vzdelať schopných baní
kov na riadnych dozorcov pri banských závodoch. Táto škola 
má podľa novej organizácie z r. 1922/23 polročný náukobeh prí
pravný a dvojročný náukobeh odborný. Vyučovanie je celo
denné, teda žiaci nemôžu súčasne pracovať v bani, preto je pred
písaná predbežná trojročná prax banícka.

III. Odborná škola na spracovanie dreva má tieto oddelenia: 
rezbárske a stolárske.

Cieľom školy na odbornom oddelení rezbárskom  je vychovať 
schopných, samostatne pracujúcich rezbárov, ako so s trán 
ky výtvarnej, tak  i technickej. Absolventi po ukončení štúdia 
obdržia absolutórium, ktoré ich oprávňuje po jednoročnej praxi 
v rezbárskom závode na prevádzanie samostatnej živnosti rez
bárskej. Môžu sa tiež uplatniť ako vedúci takýchto dielní, ako 
kresliči v súkromných i štátnych službách, príp. môžu pokračo
vať v štúdiách na vyšších umelecko-priemyselných školách.

Cieľom školy na odbornom oddelení stolárskom  je dať absol
ventom také teoretické a praktické vedomosti, aby po jedno
ročnom zamestnaní v stolárskom závode mohli samostatne pre
vádzať tú to  živnosť. Taktiež sa môžu uplatniť ako dielovedúci 
alebo kresliči v továrňach alebo technických kanceláriách. Po 
viacročnej praxi môžu ďalej študovať na špeciálnej škole byto
vého priemyslu.
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II. Prijímacie podmienky a zápis.
A) Vyššia škola chemická.

Do I. ročníka prijím ajú sa telesne vyvinutí mladíci a diev
čatá, ktorí zavŕšia aspoň 14. rok veku v kalendárnom roku, 
v ktorom žiadajú o prijatie a preukážu, že absolvovali:

a) buď IV. triedu štátnej školy strednej alebo neštátnej 
školy strednej s právom verejnosti, alebo jednoročný náukobeh 
pri škole meštianskej, v obidvoch prípadoch s prospechom vo 
všetkých predmetoch aspoň dostatočným;

b) buď III. triedu školy strednej alebo III. triedu školy 
meštianskej (na Slovensku do škol. roku 1924/25 IV. triedu 
školy meštianskej, od šk. r. 1925/26 III. tr. školy meštianskej) 
s prospechom v obidvoch prípadoch aspoň dobrým vo všetkých 
povinných predmetoch a najmenej jednoročnú prax učňovskú .

Všetci žiadatelia musia sa podrobiť prijímacej skúške. P ri
jímacia skúška je len písomná, a to z jazyka vyučovacieho a 
z počtov i z merby v tomto rozsahu:

a) vyučovací jazyk: spôsobilosť reprodukovať jednoduchý 
výpravný článok správnym postupom myšlienkovým a bez hru
bých jazykových a pravopisných chýb. Najdôležitejšie pravidlá 
pravopisné (krátka nápověď). Znalosť tvaroslovia a skladby 
(slovný i vetný rozbor vety složenej);

b) počty a merba: znalosť metrických mier a váh. Dôkladná 
znalosť štyroch základných výkonov: sčítania, odčítania, náso
benia a delenia čísel celých a desatinných. Mocnenie a odmoc- 
ňovanie dvomi a tromi čísel celých a desatinných. Počítanie 
úsudkom. Riešenie trojčlenky jednoduchej a složenej úsudkom 
i úmerou. Počet percentový a jednoduchý počet úrokový. Výpo
čet obvodov plôch, povrchov i obsahov jednoduchých útvarov 
geometrických. Veta Pythagorova. Štyri základné výkony s vý
razmi algebraickými. Mocnenie súčinov a mocnín. Dvojmoc a 
trojmoc dvojčlenov. Jednoduché konštruktívne úlohy v tro j
uholníku, štvoruholníku, mnohouholníku a kružnici. Sostrojenie 
elipsy a týčnic v jej bodoch.
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Žiadatelia, ktorí složili s úspechom prijímaciu skúšku do 
I. ročníka a neboli prijatí pre nedostatok miesta, môžu byť 
prijatí na inú školu, pre ktorú sú platné tie isté prijímacie pod- 
mienky, bez skúšky.

Žiaci do I. ročníka sa zapisujú osobne a prijím ajú sa na 
konci predošlého školského roku. Do vyšších ročníkov sa za
pisuje osobne na začiatku školského roku.

Zápis sa koná vždy od 8.—10. hodiny; hneď po zápise sú 
prijímacie skúšky. Pri zápise treba predložiť:

a) rodný list,
b) vysvedčenie od úrad. lekára,
c) svedectvo o slov. štátnom  občianstve,
^vysvedčen ie  zachovalosti (u tých, ktorí priamo nepokra

čujú v štúdiách),
e) všetky vysvedčenia (výkazy) z dvoch posledných škol

ských rokov; ostatné svedectvo zo strednej školy musí mať 
doložku na odchod. Žiaci, prestupujúci z inej školy toho istého 
druhu, preukážu sa iba ostatným svedectvom s doložkou na od
chod. Žiaci, ktorí prerušili štúdium, musia predostrieť preukaz 
o svojom zamestnaní od vydania ostatného školského svedectva.

B) O dborná škola banícka.
Do baníckej školy prijím ajú sa na základe prijímacej skúšky 

telesne i duševne schopní baníci bezúhonného chovania, ktorí 
s dobrým prospechom dokončili trojtriednu (na Slovensku do 
šk. r. 1924/25 štvortriednu, od šk. r. 1925/26 trojtriednu) meštian
sku školu alebo tomu odpovedajúce triedy strednej školy, po- 
kračovaciu školu priemyselnú alebo pokračovaciu školu pre ba
níkov. Keď ostáva miesto, môžu byť prijatí aj žiadatelia, ktorí 
dokončili iba školu ľudovú, ak preukážu prijímacou skúškou ná
ležité vedomosti.

Uchádzačom sa treba preukázať, že dokončili aspoň 18. rok 
svojho veku, že boli najmenej 3 roky zamestnaní ako baníci 
v bani, a to najmenej 1 rok ako lamači. Musia predostrieť p ra
covné svedectvo patričných závodných zpráv, potvrdené ban-
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ským revírnym úradom. Pracovná doba nepokladá sa za pre
rušenú vojenskou službou alebo chorobou, prerušená doba sa 
však neráta do trojročnej praxi.

Vlastnoručne písané žiadosti o prijatie so všetkými prílo
hami (v pôvodine alebo v hodnovernom odpise) nech zadajú 
uchádzači riaditeľstvu štátnej slov. priemyselnej školy v Ban. 
Štiavnici najneskôr do 15. decembra toho roku, ktorý prechádza 
pred rokom prijatia.

K žiadosti treba priložiť:
a)  rodný list,
b)  vysvedčenie od lekára podniku,
c)  svedectvo o slov. štátnom občianstve,
d)  vysvedčenie zachovalosti,
e)  svedectvo o banskej praxi od patričných správ podnikov, 

potvrdené banským revírnym úradom, s označením doby, za 
ktorú bol žiadateľ zamestnaný ako lamač,

f ) vysvedčenia (výkazy) z ústavov a škôl smeru priemysel
ného a živnostenského, do ktorých žiak chodil počas praxe.

Prijímacou skúškou, vykonanou na počiatku vyučovania 
v prípravnom semestre, majú uchádzači preukázať, že ovládajú 
pravopis a jednoduché písomné vyjadrovanie, že poznajú 4 zá
kladné druhy počtov s číslami celými a zlomkami desatinnými.

Prijímacia skúška pozostáva: 1. z d ik tá tu ; 2. zo samostatnej 
písomnej reprodukcie čítaného článku; 3. 4—6 príkladov z poč- 
tovania.

Nepriaznivý výsledok prijímacej skúšky vylučuje uchádzača 
z prijatia do školy pre tento rok.

Cudzozemci môžu byť prijatí len s odobrením Ministerstva 
školstva a národnej osvety.

C) O dborná škola n a  spracovanie d reva
(oddelenie rezbárske a stolárske).

Do I. ročníka obidvoch oddelení prijím ajú sa telesne vyvi
nutí žiaci, ktorí zavŕšia aspoň 14. rok svojho veku v kalendár
nom roku, v ktorom žiadajú o prijatie a preukážu, že absolvo'

9



vali IV. triedu školy strednej alebo jednoročný učebný náuko- 
beh pri meštianskej škole, prípadne len III. triedu meštianskej 
školy.

Zápis do I. ročníka trvá od 30. júna do 15. júla každého roku. 
Do vyšších ročníkov sa zapisuje na začiatku škol. roku. Pri zá
pise treba predložiť:

a )rodný list,
b)osvedčenie o slov. štátnom občianstve,
c)vysvedčenie od úradného lekára,
d)vysvedčenie zachovalosti (u tých, ktorí priamo nepokra

čujú v štúdiách),
e)všetky vysvedčenia (výkazy) z dvoch ostatných škol

ských rokov; ostatné svedectvo zo strednej školy musí mať do
ložku na odchod. Žiaci, prestupujúci z inej školy toho istého 
druhu, preukážu sa iba ostatným svedectvom s doložkou na od
chod. Žiaci, ktorí prerušili štúdium, musia predostrieť preukaz 
o svojom zamestnaní od ostatného školského svedectva.

D) Elektrotechnický kurz
má 2 oddelenia. I. začína sa začiatkom októbra a trvá 3 mesiace. 
Do II. oddelenia, ktoré sa začína počiatkom februára a trvá tiež 
3 mesiace, prijímajú sa len absolventi I. oddelenia alebo tí, ktorí 
iným spôsobom nadobudli základné znalosti o magnetizme a 
elektrickom prúde.
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III. Školský rok.
Vo vyššej škole chemickej, v I. a II. ročníku odbornej školy 

baníckej a v odbornej škole na spracovanie dreva trvá  školský 
rok od 1. septembra do 28. júna, v prípravnom behu odbornej 
školy baníckej začína sa 1. februára a končí sa 28. júna tohože 
roku.

IV. Počel žiakov.
Do každej triedy vyššej školy chemickej môže byť prijatých 

najviac 40 žiakov. Všetci noví žiaci sú prija tí len predbežne. Po
čas I. polroka rozhodne profesorský sbor o definitívnom prijatí. 
Neschopní žiaci sa prepustia.

Súkromné štúdium ani v jednom oddelení nie je dovolené.

V. Školné a  školské poplatky.
A. Vyššia škola chemická: Školné činí 200 Ks za škol. rok, 

zápisné 15 Ks za škol. rok, príspevok na učebné pomôcky za 
polrok 20 Ks, príspevok na cvičenie v laboratóriu za polrok 
25 Ks, príspevok na školský film za škol. rok 10 Ks* a poistné 
proti úrazu Ks 5.40 za škol. rok.

B. Odborná škola banícka: Školné činí 100 Ks za škol. rok, 
zápisné 15 Ks za škol. rok, príspevok na učebné pomôcky za 
polrok 20 Ks, príspevok na školský film za škol. rok 10 Ks a 
poistné proti úrazu Ks 5.40 za škol. rok.

C. Odborná škola na spracovanie dreva: Školné činí 100 Ks 
za škol. rok, zápisné 15 Ks za škol. rok, príspevok na učebné 
pomôcky za polrok 20 Ks, príspevok na dielne za celý rok 25 Ks, 
príspevok na školský film za škol. rok 10 Ks a poistné proti 
úrazu Ks 5.40 za škol. rok.

D. Elektrotechnický kurz: Do každého oddelenia platí sa zá
pisné 50 Ks. Iných poplatkov niet.

Okrem toho složia všetci žiaci 25 Ks, ktorých použije riadi
teľstvo na prípadnú náhradu škody, spôsobenej žiakmi na 
školskom zariadení.
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Nemajetní žiaci, ktorí študujú s úspechom, môžu byť od 
školského platu oslobodení.

Školské poplatky zaplatia žiaci ihneď na začiatku kurzu.

VI. Slalislický prehľad žiakov 
na konci školského roku.
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VII. Kronika úsiavu.
Osobné zmeny.

Odborný učiteľ Šimon Struhárik bol preložený z tunajšieho 
ústavu dňom 1. augusta 1941.

Lev Jozef Ries bol ustanovený Ministerstvom školstva a ná
rodnej osvety za výpomocného učiteľa od 1.septembra 1941.

Andrej Onuška, smi. dielovedúci, bol na tunajší ústav prelo
žený zo Sp. Novej Vsi od 1. augusta 1941.

Mária Rôtlingová bola od 1. m ája 1942 ustanovená štátnou 
učiteľkou.

N ávštevy a  inšpekcie.
Dňa 9. októbra 1941 navštívili a prezreli si tunajší ústav 

p. minister školstva a národnej osvety Jozef Sivák s p. prez. 
šéfom A. Mišíkom a p. osobným tajomníkom Brezinským.

Dňa 22. a 23. októbra 1941 previedol inšpekciu na tunajšom 
ústave p. odb. inšpektor pre predmety jazykové Ju ra j Matiaško,

Dňa 12. m ája 1942 previedol inšpekciu ev. a. v. náboženstva 
p. odb. inšpektor Koloman Zachar.

Exkurzie.
IV. ročník vyššej školy chemickej — odbor hospodársky — 

navštívil dňa 4. a 5. novembra cukrovar v Nitre a v Seredi, 
škrobáreň v Chynoranoch. V tých istých dňoch odbor veľkoprie- 
myslu navštívil liehovar v Leopoldove, továreň na umelé tuky 
v Novom Meste n. Váhom, továreň na umelé tuky, droždie a 
lieh v Trenčíne.

V dňoch 5. a 6. m ája 1942 navštívil IV. ročník chemický 
— odbor hospodársky — pivovar, továrne na likéry a ovocné 
vína v Banskej Bystrici. Taktiež prezrel si likérovú továreň, 
bryndziareň a hospodársky liehovar vo Zvolene. Dňa 8. mája 
1942 navštívil pivovar vo Vyhniach a dňa 9. m ája 1942 prezrel 
si octáreň v Ban. Štiavnici.

IV. ročník chemický — odbor veľkopriemyslu — navštívil 
v dňoch 4. až 8. m ája 1942 tieto továrne: Št. rafinériu min. olejov
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v Dubovej, továreň na papier v Harmanci, Slov. papiereň v Ru
žomberku, Spolok pre chem. a hut. výrobu v Ružomberku, Baťa- 
Svit v Batizovciach, Spolok pre chem. a hut. výrobu v Žiline, 
celulózku v Žiline a pivovar vo Vyhniach.

I. ročník chemický prehliadol si dňa 19. m ája 1942 miestnu 
továreň na tabak.

II. ročník odbornej školy baníckej prehliadol si dňa 10. okt. 
1941 flotačnú úpravňu a bane Dolnohodrušského závodu. 
Dňa 12. marca 1942 prehliadol si sledné a dobývacie práce na 
Žigmundovej šachte v B. Štiavnici. V dňoch 4.—16. m ája 1942 
previedol hlavnú banícko-geologickú exkurziu, v rámci ktorej si 
prezrel železiareň v Podbrezovej, vysokú pec v Tisovci, železorud- 
né bane v Železníku, magnezitový lom v Sirku, Ľadovú jaskyňu 
v Dobšinej, medenú hutu a elektrolytický závod v Krompachoch, 
flotačnú úpravňu v Nižných Slovinkách, solivar v Prešove, že- 
lezorudnú baňu v Koterbachoch, mangánovú baňu vo Švábov- 
ciach, lanovú dráhu v Tatranskej Lomnici, Demänovské jaskyne 
a naftové vrtby v Gbeloch. Dňa 11. júna 1942 prehliadol si flo
tačnú úpravňu na Františkovej šachte a hutu v Ban. Štiavnici.

I. ročník odb. školy baníckej prehliadol si v dňoch 23. až 24. 
októbra 1941 zlatorudný banský závod v Kremnici. Dňa 25. no
vembra 1941 prehliadol si rudné žily na Františkovej šachte 
v Ban. Štiavnici. V dňoch 19. až 21. marca 1942 prehliadol si 
hnedouhoľné bane v Handlovej a kúpele v Bojniciach.

Prípravný semester odb. školy baníckej bol 5. a 6. júna 1941 
na geologickej exkurzii na Ďumbieri a v Demänovských jasky
niach.

Slávnosti, prednášky a  bohoslužby, 
na ktorých sa zúčastnilo žiactvo.

Na začiatku školského roku odbavili si žiaci dňa 23. sep
tem bra 1941 sv. spoveď.

Dňa 19. okt. 1941 zúčastnilo sa žiactvo na verejnej oslave 
pred sochou Andreja Kmeťa z príležitosti jeho 100. narodenín, 
ktorú usporiadal Sväz slov. múzeí.
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Dňa 8. novembra 1941 bola pietná školská oslava 20. výročia 
smrti F. O. Hviezdoslava.

Dňa 19. novembra 1941 bola školská oslava 100. výročia na
rodenín Andreja Kmeťa.

Dňa 14. decembra 1941 zúčastnilo sa žiactvo na verejnej 
oslave Vianočného stromu Republiky.

Dňa 16. decembra 1941 odbavili si žiaci vianočnú sv. spoveď. 
Dňa 13.. marca 1942 bola školská oslava tretieho výročia 

Slovenskej republiky.
V dňoch 24.—26. marca 1942 konaly sa duchovné cvičenia. 
Dňa 20. apríla 1942 bola školská oslava 53. narodenín Vodcu 

Adolfa Hitlera.
Dňa 2. mája 1942 zúčastnilo sa žiactvo na verejnej oslave 

sviatku práce.
Dňa 4. mája 1942 bola pietná oslava tragickej smrti M. R. 

Štefánika.
Dňa 7. júna 1942 zúčastnilo sa žiactvo na verejnej oslave 

„Dňa slovenskej rodiny“.

Siarosilivosf o žiakov.
Ministerstvo školstva a národ, osvety v Bratislave

udelilo št. študijnú podporu..................................... Ks 2700.—
Ministerstvo školstva a národ, osvety v Bratislave

udelilo zo základiny J. P á l f f y h o .........................
Župný úrad v Banskej Bystrici udelil na Vianočnú

zimnú p o m o c .......................................................
Župný výbor župy Bratislavskej udelil....................
Štát. banské riaditeľstvo v B. Štiavnici udelilo . .
Ministerstvo dopravy a ver. prác v Bratislave ude

lilo žiakom podporu na exkurziu .........................
Deutsche Partei v Bratislave udelilo 2 žiakom . .
Obchodná a priem, komora v B. Bystrici udelila .
Prvá slov. továreň na droždie, lieh a pokrmové 

masti, úč. spol. v Trenčíne udelila 1 žiakovi . .

„ 1400.—

„ 3000.— 
„ 500,—
„ 500,—

„ 1500.— 
„ 3500.— 
„ 3100.—

„ 1000.—
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Okrem uvedených peňažných podpôr dostali 5 žiaci ako via
nočnú nádielku obuv od Okresného veliteľstva HM v Banskej 
Štiavnici.

Okresná starostlivosť o mládež udelila obedy 5 žiakom po
čas zimných mesiacov.

Župný výbor v Banskej Bystrici poslal viackrát počas škol. 
roku knižné dary pre žiakov aj pre školskú knižnicu.

Profesorský sbor na začiatku školského roku 1941/42 zriadil 
pri ústave ,,zdravotný fond“ predbežne na rok pre ošetrenie, 
prípadne liečenie chudobných žiakov, ktorí nemajú nárok na 
liečenie od poisťovní. Zdravotný fond sa počas školského roku 
osvedčil a preto v budúcnosti bude zavedený pravidelne. Z fon
du umožnilo sa ošetrenie, liečenie a lieky 40 žiakom. Z tohto 
počtu bolo 33 žiakov ošetrených a liečených na rôzne choroby, 
5 žiakom umožnila sa oprava zubov a 2 žiakom umožnené lie
čenie v miestnej nemocnici.

Dary pre exkurzný fond poukázali:
Slov. strojáreň a slieváreň, úč. spol. Vyhne . . .  Ks 500.—
Banská a hutná spoločnosť v Bratislavě . . . . , ,  200.—
Antimonové banské a hutné závody v B. Bystrici . ,, 500.—
Apollo, ra f . min. olejov v Bratislave . . . . . . , ,  1000.—
Predajňa spojených papierní v Bratislave . . . . ,, 100.—
Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v Bratislave ,, 300.—
Železiarne Podbrezová, úč. spol. v Bratislave . . . ,, 500.—
Rimamur.-Šalgotarjanská úč. spol. v Bratislave . . ,, 1500.—
Jirá t Richard, Bratislava ...............................................,, 100.—
S. Figusch a synovia, Z v o len  „ 100.—
Rada mesta B. Štiavnice a B. Belej v B. Štiavnici . ,, 500.—
Bratisl. drevopriem. spoločnosť v Bratislave . . . ,, 50.—
Slov. drevársky priemysel, Štubnianske Teplice . . ,, 100.—
„Ruda“ v B r a t i s la v e   ,, 1000.—
Slovenský banský revír v B r a t i s la v e  ,, 2000.—
Obchodná a priemyselná komora v B. Bystrici . . ,, 1000.—
Min. dopravy a verejných prác v Bratislave . . . ,, 2500.—
„Sitno“ slov. tov. na drevené výrobky v B. Štiavnici ,, 500.—
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Riaditeľstvo vyslovuje vrelú vďaku všetkým, ktorí akým
koľvek spôsobom prispeli k zdarnému a utešenému rozkvetu 
nášho ústavu a prosí, liby títo svoju priazeň k našej škole ucho
vali aj v budúcnosti.

Školské zariadenie.
1. Knižnica učiteľská . . . . Ku značka 2252 invent, čísel
2. Knižnica žiacka . . . . Kž 1322 У )  У У

3. Špec. chem. technológia . . 0 340 У У  У У

4. Všeob. chem. technológia . B 400 У У  У У

5. Všeob. anal, chémia . . . A 374 y  y  y  y

6. Zemepis a dejepis . . . : D 106 У У  У У

7. Geometria a deskriptíva . . G 229 У У  У У

8. Techn. kreslenie . . . . K 265 У У  У У

9. F y z ik a ................................... F 409 У У  У У

10. Baníctvo, úpravníctvo, stroj
níctvo a ban. strojníctvo . . H 349 У У  У У

11. S tav ite ľs tv o ......................... I 1039 У У  У У

12. Nerastopis a geológia . . . C 1046 У У У У

13. Banská merba a geodézia G1 62 У У  У У

14. B o ta n ik a .............................. Bo 22 У У  У У

15. Nábytok a rôzne zariadenia N 1826 У У  У У

16. Branná výchova.................... T 28 У У  У У

17. Veľkopriemysel.................... V 83 У У  У У

18. R iad iteľstv o ......................... R 28 У У  У У

19. Stolárska dielňa . . . . M 209 У У  У У

20. Rezbárstvo a modelovanie . Mr 132 У У  У У

21. Strojná d i e l ň a .................... Ms 70 У У  У У

22. Elektráreň E 390 У У  У У  •

Zpráva o činnosti žiakov v HM.
V HM bolo organizované celkom 152 žiakov a 16 žiačok.

Z toho pripadá na oddelenie chemické 96 žiakov a 16 žiačok, na 
oddelenie banícke 48 žiakov a na oddelenie pre spracovanie 
dreva 8 žiakov.
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Vodcovia jednotlivých čiat sú žiaci vlastných ročníkov. 
Žiaci za dozoru veliteľa stotiny uč. Andreja Onušku vykonávali 
riadne schôdzky podľa smerníc OVHM.

Športové podniky.
V dňoch 18. a 19. októbra 1941 zúčastnilo sa futbalové druž

stvo tunajšieho ústavu na futbalových pretekoch stredných 
škôl Pohronskej župy v Banskej Bystrici a vyhralo II. cenu.

V dňoch 13. a 14. decembra 1941 zúčastnilo sa basketbalové 
družstvo na basketbalových pretekoch HM za účasti OAP.

V mesiaci máji konal sa propagačný šachový turnaj jedincov 
stredných a odborných škôl v Banskej Štiavnici. Žiak Július 
Cikrai vyhral II. IV. a V. cenu B skupiny, Ján  Trombitáš 
vyhral I. cenu A skupiny, Ján  Krbavec vyhral III. a IV. cenu 
B skupiny a Ladislav Dobrovič II. a III. cenu A skupiny.

Dňa 6. júna 1942 z poverenia OVHM v Ban. Štiavnici uspo
riadala tunajšia škola basketbalové preteky o pohár HM za 
účasti miestnych stredných a odborných škôl a ŠK Bratislavy.

Robily sa prípravy na účasť stredoškolských lehkoatletic
kých pretekov v Bratislave, ale pre finančné ťažkosti ne
mohla sa na nich škola zúčastniť.

Osobný výkaz.
Poznámka: Ch značí vyššiu školu chemickú, B odbornú školu banícku, 
D odbornú školu na spracovanie dreva a Učd učebnú dielňu na spracova
nie dreva.

Profesorský a učiteľslzy sbor:
Ing. Samo Stankoviansky, riaditeľ, odbor chemicko-techno- 

logický: analytická chémia a prakt. cvičenie v laboratóriu Ch 
III. triedny Ch III, sbierky pre anal, chémiu a botaniku.

Akad. socli. Anton Drexler, profesor: odb. kreslenie DL Učd 
II, III, modelovanie Dl, Učd II, III, náuka o tvaroch umelec
kých Učd II, III, rezbárstvo Dl, Učd II, III, kreslenie a kraso
pis Bp, triedny Dl, Učd II, III, sbierky pre rezbárstvo a mode
lovanie.
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Ing. Tomáš Granát, 'profesor, odbor banícky: nerastopis Bp, 
geológia BI, baníctvo BI, BII, úpravníctvo BII, ban. strojníctvo 
BII, stroj, rysov BII, Chl, strojníctvo ChlI, triedny BII, sbierky 
pre ban. stroj, a úpravníctvo.

František Hruban, profesor, MG: m atematika ChlI, merba 
Chl, merba Bp, priemetníctvo BI, nerastopis a botanika ChlI, 
mechanika ChlI, strojníctvo Chl, strojné dielne Chl, triedny 
ChlI, sbierky pre geom. a deskr., sbierky pre techn. kreslenie 
a inventár nábytku.

Ing. Rudolf Paleček, profesor, odbor chemicko-technologic- 
ký: analytická chémia ChIV, spec. chem. technológia ChIV, 
prakt. cvičenie v chem. laboratóriu ChIV, ChlI, triedny ChIV, 
sbierky pre spec. chem technológiu.

Ing. Václav Slaboch, profesor, odbor banícky: banská merba 
BII, merba BI, elektrotechnika BII, ChIV, strojníctvo BI, ChIV, 
ChlII, banské právo BII, staviteľstvo ChIV, triedny BI, sbierky 
staviteľské, technický dozor v elektrárni a správa elektrického 
inventáru.

Elemír Kubini, doč. profesor, ChF: prakt. cvičenie v chem. 
laboratóriu ChlII, chémia Chl, ChlI, ChlII, sbierky pre všeob. 
chem. technológiu.

Pavol Schüler, doč. profesor, MF: m atem atika Chl, fyzika 
Chl, ChlI, BI, počty BI, fyzika a chémia Bp, triedny Chl, sbier
ky pre fyziku.

Viktor Benčík, supi. profesor, SIN: slovenčina ChlII, nem
čina Chl, ChlI, ChlII, ChIV, Bp, BI, BII, Dl, počty Bp, triedny 
Bp, knižnica učiteľská.

Eugen Beseda, asistent, odb. chemicko-technologický: prak
tické cvičenie v chem. laboratóriu ChIV, analytická chémia 
ChIV, spec. chem. technológia ChIV, všeob. chem. technológia 
ChlII, ChlI, sbierky odboru veľkopriemyslu.

Ľudovít Zajac, odb. učiteľ, SIZD: slovenčina Bp, zem.-deje- 
pis Chl, ChlI, ChlII, zemepis Dl, dejepis Dl, účtovníctvo ChIV, 
UčdlII, písomnosti ChlI, obč. náuka BII, branná výchova Chl,
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Chll, Chill, ChIV, Bp, BI, BII, DI, Učd II, III, dievč. telocvik 
Chi—IV, knižnica žiacka, sbierky pre zemepis a dejepis.

Stefan Kostrec, štát. učiteľ, odb. stolársky: techn. dreva Dl, 
Ucdll, odborné počty Dl, Učdll, náuka o látkach pomocných 
Dl, odb. kreslenie Učd II, III, stolárstvo Dl, Učd II, III, triedny 
Dl, sbierky pre stolárstvo.

Mária Rotlingová, štát. učiteľka: písanie strojom ChlV, pri
delená kancelárii riaditeľstva.

Lev Jozef Ries, výpomocný učiteľ, SIPh: slovenčina Chl, 
Chll, ChIV, BI, Dl, obč. náuka ChlV, písomnosti Dl, obč. náuka 
a nár. hospod. Učd III, živn. náuka a písomnosti Učd II, III. 
Externí učitelia:

Ferdinand Ňukovič, profesor št. gymn.: náboženstvo r.-k. 
Chl, Chll, ChlII, ChlV, Bp, BI, BII, Dl, Učd II, III.

Mikuláš Mitaľ, farár: náboženstvo ev. a. v. I. a II. oddelenie. 
MUDr. Samuel Kupčok, okr. lekár: zdravotníctvo Bil, ChlV.

. Dielovedúci:
Andrej Onuška, smi. dielovedúci, odbor stolársky: náuka 

o konštrukciách Dl, technológia nástrojov Dl, inventár strojnej 
dielne.

Juraj Májovský, definitívny podúradník vo funkcii dielove- 
dúceho elektrárne.
Kancelársky personál:

Mária Vavřínová, výpomocná kancelárska sila.
Výpomocní zriadenci:

Eugen Matkovič, pomocný zriadenec.
Anton Tandler, pomocný zriadenec.
Ján Augustín, výpomocný laborant.
Jozef Bartoš, výpomocný laborant.

Mimoškolská činnosf profesorského sboru.
Ing. Samo Stankoviansky je odb. inšpektorom pre prírodo

vedné predmety a brannú výchovu. Je členom kvalifikačnej ko
misie pre profesorov škôl odborného smeru. Je členom rôznych 
spolkov.
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Anton Drexler navrhol a previedol viac ozdobných predme
tov, sošiek a reliefov, je výrobným dozorcom rezbárskeho druž
stva Umena, prispieval do miestneho časopisu Štiavničan. Pre 
miestne HG a HM previedol niekoľko dekorácií. Je členom rôz
nych spolkov.

Ing. Tomáš Granát je členom rôznych spolkov.
František Hruban je členom rôznych spolkov. Pripravoval 

učebné texty.
Ing. Rudolf Paleček je členom rôznych spolkov.
Ing. Václav Slaboch je členom rôznych spolkov.
Elemír Kubini je členom rôznych spolkov, spolupracoval na 

vydaní analytickej chémie pre praktické použitie.
Pavol Schiller je členom rôznych spolkov, pracoval na slov. 

učebných textoch.
Viktor Benčík pracuje v národopise a na dialektologickom 

slovníku, je členom rôznych spolkov.
Eugen Beseda pracoval na učebných textoch a na technolo

gických obrazoch ako učebných pomôckach. Je členom rôznych 
spolkov.

Ľudovít Zajac je členom a činiteľom v rôznych spolkoch, 
dopisovateľ časopisu Slovenský včelár, mal viaceré prednášky 
v HG. Je pobočníkom OVHG v Ban. Štiavnici. Vedie hydro
grafická a pozorovaciu stanicu včelársku, koná pozorovania 
pre Výskumný ústav včelársky v Lipt. Hrádku.

Štefan Kostrec vypracoval návrh na školské zariadenie a 
pre zariadenia súkromných bytov. Je členom rôznych spolkov.

Lev Jozef Ries je členom rôznych spolkov, pracoval na so- 
ciografickom výskume banskoštiavnického okolia a spolupraco
val na vydaní kníh a publikácií z leso-hospodárskeho odboru so 
stránky jazykovej.

Andrej Onuška je veliteľom stotiny HM tunajšej školy a 
členom rôznych spolkov. Previedol stánky pre výstavu Ríšskej 
pracovnej služby.

Členovia profesorského sboru sú členmi a činiteľmi v HG
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a MOMS, zúčastňovali sa na všetkých verejných prejavoch 
a slávnostiach.

V septembri 1941 bola usporiadaná v budove tunajšieho 
ústavu výstava Ríšskej pracovnej služby. Pri jej usporiadaní 
boli činní členovia profesorského sboru.

Skúšky dospelosti.
Písomné a praktické skúšky dospelosti v hlavnom termíne 

v školskom roku 1941/42 konaly sa od 18. do 23. m ája 1942.
Písomná práca z jazyka vyučovacieho bola daná dňa 18. 

mája 1942.
Praktické práce v laboratóriu z analytickej chémie (z hos

podárskej technológie a z technológie pre veľkopriemysel) ko
naly sa v dňoch 19. až 23. m ája 1942.

TJstne skúšky dospelosti konaly sa v dňoch 8. až 10. júna 
1942 za predsedníctva p. prof. RNDr. Teodora Krempaského, 
supl. prof. Slov. vys. školy technickej. Z 37 kandidátov boli pre
hlásení 6 dospelými s vyznamenaním, 26 dospelými, 5 bola povo
lená opravná skúška v I. vedľajšej lehote.

22



Soznam žiakov.
* Žiaci, ktorí skončili školský rok s výborným prospechom. () Žiaci, ktorí 
počas školského roku vystúpili.

Vyššia škola chemická.
I. r o č n í k .

Berco Augustíny, Andrej Babál, ’“‘Mikuláš Barthanus, Anton 
Benč, Karol Böhm, Peter Dzuroška, Dušan Fabok, Ľudovít 
Fromberger, Tibor Gašparík, Vladimír Haščič, František Hauser, 
Rastislav Haverlik, Milan Hojer, Ján Hrončok, Marian Hudec, 
(Stanislav Cheben), Ján Ilavský, Rudolf Klincko, Samuel Ko
menda, Štefan Kordik, Štefan Korenek, Matúš Kostúr, Peter 
Košťúr, Kristína Kováčová, Vincent Krahulec, Rudolf Krošlák, 
(Alexander Lutter), Jozef Macko, Rastislav Mahdal, Ján Maza
nec, Ladislav Miller, (Vojtech Plavecký, Karol Rückschloss, 
Miroslav Slama, Helena Sláviková, Karol Sokolík, Anna Šaková, 
(Hieronym Šašeci), Mária Štrbová, Aladár Tonhauser, Zoltán 
Truban, (Pavol Vančo), Vladimír Zeman.

II. r o č n í k .
Ján Abrahám, Ján Augustín, Ján Balkoci, Rudolf Beneš,

* Pavol Beracko, Jaroslav Bodlák, (Margita Futáková), *Karol 
Hricovíni, Milan Hronec, Anna Hroncová, Milan Janča, Rudolf 
Jasenák, Mikuláš Jánoš, Alfonz Katančič, Ján Kozár, Jozef Krip- 
pner, Štefan Krošlák, Peter Kružliak, Štefan Lupták, Pavol 
Macek, Titus Ondrejkovič, Adela Patzeltová, Ján Parilla, Jozef 
Pečena, Július Petrok, Štefan Schmidt, *Imrich Smrtník, Šte
fan Trojan, Kornélia Vidová, Ervin Zachar, Ondrej Zjara, Albín 
Zimen, Karol Zwick, (Jozef Ballón).

III. r o č n í k .

Július Antal, *Ján Augustín, Ondrej Babjak, Hermína Blázy, 
Ľudovít Cimmermann, Štefan Dobák, František Dobrovič, Ví- 
ťazoslav Dutka, Gizela Glézlová, Gabriel Gregáň, Milan Hammer-
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stein, (Alexander Hartm ann), (Ján Hornický), Ján Hrušovský, 
Karol Huba, Emanuel Chovanec, Jozef Ivanič, Jaroslav Jochec, 
Eduard Kaláth, Ján Kašiar, Alfréd Kellner, Jozef Kohút, Michal 
Kučera, Ján Kudela, Jozef Kúth, (Valéria Lengová), Ladislav 
Lerch, Pavol Lukáč, (Jozef Lupták), Ladislav Melcer, František 
Mikula, Miroslav Mitánek, Vendelín Mucha, Ľudovít Neuschl, 
Zoltán Ondera, Pavol Potfaj, Ladislav Slováček, M arta Sepová, 
Vojtech Staník, Ladislav Šatek, Helena Šinková, Miroslav Šiška, 
Ján Španko, Ján Štímeľ, Jozef Trcka, Alexander Zachar, Július 
Zajac, Augustin Ziškay, Ján Žitniak.

IV. r o č n í k .

Odbor hospodársky: Ľudovít Beňo, Ladislav Bobiš, Ladislav 
Blšťák, Jozef Buček, Ján Dekyský, Jozef Dobrotka, #Štefan 
Frágner, Júlia Haringová, Peter Choluj, Mária Chudáková, 
Ján Kuba, Mária Očenášová, Emil Piš, Jozef Šulc, Michal Vá
zán, Peter Zamboj, Miloslav Zubácky.

Odbor veľkopriemyslu: Jozef Adamec, * Fridrich Görner, 
František Herrmann, Eugen Hlucháň, Ľudovít Hruškovič, Ján 
Janda, Václav Kozák, Ľudovít Lukáč, František Mach, Ján Mar- 
tinovič, Štefan Mikuška, Viliam Mišenka, Ján Piš, Pavol Plištil, 
Jolana Práčková, Jozef Sedlák, Emil Smidka, Ján Štrenger, 
Anna Zúbriková, Stanislav Veselý.

24



O dborná škola banícka."
P r í p r a v n ý  s e m e s t e r .

František Bajus, * Alexander Bánes, František Buchar, An
ton Foltán, Ján Ihring, Karol Kalinák, Anton Kanna, Eugen Ka- 
naba, Jozef Kern, Jozef Klauz, Ondrej Kontra, Július Koreň, 
Štefan Lacko, Štefan Lauko, Štefan Machil, Jozef Marko, Šte
fan Melcer, František Moštenický, Ján Ogurčák, Juraj Pramuka, 
Ján Šivec, Ján Tarabčík, Ján Trombitáš, Daniel Ulbrich, Ondrej 
Ulbrik, Ján Weiss.

I. r o č n í k .

Jozef Arvay, Ján Béber, Rudolf Bezák, Mikuláš Černý, 
Jozef Čillík, Tibor Dreďán, *Jozef Dzurenda, Ondrej Fabián, 
Adalbert Faix, Ján Frohn, Jozef Ivaník, Ján Jadut, Andrej 
Kaiser, Klement Kalafut, Štefan Kmeť, Anton Koreň, František 
Kvasnička, ^Ferdinand Lorenc, Ju raj Móc, Imrich Pállya, Mi
chal Pentík, Štefan Račan, Ľudovít Skach, * Juraj Števík, F ran
tišek Tretiak, Pavol Turčan, Karol Valent, Alojz Vazan, F ranti
šek Vozár, Ondrej Zima, * Jozef Zrebený.

II. r o č n í k .

Štefan Bajnok, Jozef Bočkay, Štefan Bolebruch, * Július 
Cikrai, Anton Daniel, Ladislav Dobrovič, Jozef Ernek, Imrich 
Glézl, * Arpád Gyeneš, Július Horák, Emil Hrietz, Ernest Ivarg, 
Ján Jarný, #Ján Keder, Jozef Kielár, *Ján Klement, ^Gustáv 
Korčok, Ján Krbavec, ^Ondrej Molnár, Jozef Novotník, *Karol 
Palášthy, Jozef Pokorný, Alexander Roth, Jozef Schwarz, Gejza 
Spišuk, Ján Štencl, Ondrej Suja-Ziak, Ján Foltán Šiško, Fridrich 
Šmidt, * Ondrej Tomko, ^Ľudovít Wencel, *Jozef Zajac.
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O dborná škola n a  spracovanie dreva.
I. r o č n í k .

Odbor rezbársky: Jozef Mollek, Stefan Schmidt, *Ján Šutta.
Odbor stolársky: Ladislav Daubner, Stefan Ihring, Stefan 

Makoviny, Milan Reptiš, Ján  Šikula, Ladislav Šťastný, Stanislav 
Štollmann.

U čebná d ielňa n a  spracovanie dreva.
II. r o č n í k .

Ján Hanzel, Július Daniel.

III. r o č n í k .

(František Porada), # Ladislav Tollinger.

26



Ukážky žiakovských prác



I. V yšš ia  škola  c h e m ic k á

Praktické cvičenie v laborató riu



II. O dborná škola banícka

POLYGONÁLNE
Triangulácia

Vedie:
!ng. V. Slaboch, profesor



lila. O dborná škola rezbárska

Návrh na oliár - iuš

Previedol:
L. Tollinger, Učd III.

Vedie:
ak. soch. A. Drexler, 
profesor



Štúdia renesancie  - uhol 

Previedol: L. Tollinger, Učd III. 

V edie: ak. soch. A. Drexler, profesor



Drevorubač - hlina

Previedol:
L. Tollinger, Učd III.

Vedie:
ak. soch. A. Drexler, profesor



Podobizňa - hruškové drevo  

Previedol: L. Tollinger, Učd III. 

V edie: ak. soch. A. Drexler, profesor

' h



Baník - lipové drevo

Previedol :£
Ján Hanzel, Učd II.



Kompozícia - lipovéjdrevo

Previedol:
Ján Hanzel, Učd II.



Illb. O dborná škola stolárska

Praktické cvičenie v dielni 

V ed ie : Štefan Kostrec, št. učitel



Skrinka do detskej izby 

P rev ied o l: L adislav D aubner, D I. 

V ed ie : Štefan Kosirec, št. učitel



Výročnú zprávu sostavili Riaditeľstvo a  prof, sbor

Obálka a  úprava Anton Drexler, profesor

Tlač Kníhtlačiareň .A ndrej', Zvolen

Formát 210X148 mm


