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1. Osobný stav v škol. roku 1948/49:

A. Profesorský sbor. 

a) Zmeny:

Koncom školského roku 1947/48 odišli:

Výp. uč. Liliana Am brušová, výp. uč. Etela Borovská, prik. 
št. odb. uč. Andrej Špánik a výp. uč. Em ilia Tvrdá prestali účin
kovať na tunajšom  ústave.

Začiatkom školského roku 1948/49 prišli:

Štát. prof. P eter Hýroš, prikázaný z Dievčenského gym ná
zia v Bratislave; učiteľka m aterskej školy Alžbeta Kuzmová; 
rím . kat. kaplán Jozef Varga, výp. uč. rírn. kat. náboženstva.

V školskom roku 1948/49 prišli:
Dňa 3. I. 1949 rím. kat. kaplán. F ran tišek  Ondreička, výp. 

uč. rím. kat. náboženstva. Dňa 12. I. 1949 štát. prof. Gymnázia 
Y. I. Lenina v B ratislave Dr. E rv ín  Go j.

V  školskom roku 1948/49 odišli:
Def. cvičný učiteľ Oskár Jeleň  bol vym enovaný za hlavné

ho odborového radcu v osobnom stave úradníkov vyššej správnej 
služby Povereníctva školstva, vied a um ení s účinnosťou od 
1. X. 1948. Š tátny profesor Arpád K uchen bol vym enovaný za 
hlavného m inisterského kom isára v  osobnom stave úradníkov 
vyššej správnej služby Povereníctva školstva, vied a um ení 
s účinnosťou od 1. IV. 1947. Rím. kat. kaplán Jozef Varga, výp. 
uč. rím. kat. náboženstva, prestal účinkovať na tunajšom  ústave 
dňa 31. XII. 1948.

b) Stav profesorského sboru koncom škol. roku 1948/49:
1. Dr. A rtú r S a n d a n y ,  doč. riaditeľ, SN: S 3a*, Opi, Rfi2 , 

Tn,s, Px4, prepoč. 22.5 hod.
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2. Tibor A n d r a š o v a n ,  štát. prof., SpHKÍO: na platenej do
volenke v ND.

3. Vincent B e 1 a n, štát. prof., Nbrk: na neplatenej dovolenke,
4. Antónia B e z  á k o v á ,  doč. štát. prof., SPh: na neplatenej 

dovolenke.
5. Dr. Juraj C i g e r ,  štát. prof., SPh: na neplatenej dovolenke 

v SAVU.
6. Rudolf Č i e r  n i k ,  def. cvič. učitel, I. odb.: pridelený na 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave.
7. Tatjana Č i p k o v á ,  štát. prof., SFr: S 3bcs, 4abe, 2š*, Орз, 

Tr 3bi, Kps, prepoč. 26 hod. Triedna profesorka 3b roč. UA. 
Správkyňa žiackej a profesorskej knižnice.

8. Ľudmila D u p k a l o v á ,  učiteľka dom. náuk: lš, Ss, Pg* 
Рпг, Tvs, 2š, Ovi, Tvs G. V. I. Lenina Nd 43, Opi, Tr lši, 
prepoč. 22 hod. Triedna učiteľka 1. roč. tJMŠ.

9. Viliam F e d o r, prik. štát. odb. uč., apr. prof. SpHKÍO: Hn 
ЗаЬг, Sp 3 ab2, Iši, 2.Š*, H ЗаЬг, 4аЬг, 2š2, Sb 3a2 adm. taj. 7, 
prepoč. 21 hod. Administratívny tajomník riaditeľstva.

10. Michal F o l t i n ,  def. cvič. učiteľ, IV. odb. Triedny I. cvič, 
triedy. Správca sbierok a žiackej knižnice cvičných tried. 
Vyučoval K 3bi.

11. Ida G a r b a n o v á ,  učiteľka materskej školy, Px 2šs, spolu 
5 hod.

12. Kamila G a  š p á r i k o v  á, rod. Jurány, výp. uč., (TvFr): 
Tv ЗаЬсв, 4аЬ*, P ЗаЬсе, Tz lš i G. V. I. Lenina Tvs spolu 
21 hod.

13. Dr. Ervín G o j, štát. prof., NFrč: R ЗаЬсе, 4abs lš3, 2s3 
G. V. I. Lenina Uv 7ab2, Op3,s prepoč. 21,5 hod.

14. Elena H a r k a b u s o v á ,  supi. cvič. učiteľka dom. náuk: 
Nd 4abs, lš, Nds, Vp3, Ov2, 2š, Pgs, Nd2. Pn2, Vps, Tr 2ši, 
Inti, prepoč. 23 hod. Triedna učitelíka 2. roč. ÚMŠ.

15. Darina H a v i a  r  o v á, rod. Šinská, doč. štát. prof., DPh: 
Pg ЗаЬсе. 4abs, G. V. I. Lenina D 4ab, Ph 7ab4, Tr 4ai, 
prepoč. 23 hod. Triedna profesorka 4a roč. UA.

16. Juraj H o 1 č í k, ev. a. v. farár, výp. uč. ev. a. náboženstva, 
Nbev. a. v.* 3abc2, 4аЬг, lš2ši, spolu 5 hod.

17. Štefan H o r v á t h ,  def. cvič. učiteľ, III. odb. Triedny II. 
cvič. triedy. Vyučoval K 3ai.

18. P e t e r H ý r o š ,  štát. prof., SpHKÍO: H ЗаЬсэ, 4ab3, lš«, 2Š4, 
Sb 3 b2, prepoč. 21 hod.
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19. J án  C h r á p á n ,  prik. šjtát. odb. uč., apr. prof MF:
M 3abc9, F ЗаЬсе, 4ab4, Op±,5, Fi, prepoč. 21,5 hod. Správca 
sbierok F a sbierok MDg.

20. Štefan K a n t o r ,  štát. prof., SpHKlO: pridelený na Š tátny 
pedagogický ústav  v Bratislave.

21. Ján  K l o c ,  prik. štát. odb. uč., apr. prof. DZ: neprítom ný 
v službe pre chorobu.

22. Eva K  1 o c o v  á, supl. cvič. učiteľka. Triedna IV. cvič.
triedy.

23. Alžbeta K u z m  o v á, učiteľka m aterskej školy: P x  1Š4, spo
lu 4 hod.

24. Lýdia K y s e 1 o v á, rod. Jurajová, štát. prof., TvS: pride
lená na Š tátny  pedagogický ústav  v  Bratislave.

25. Im rich L é č k o ,  def. cvič. učitel, III. odb. T riedny III. cvič. 
triedy. Vyučoval K 4ai.

26. Im rich N e m e c ,  štát. prof., LD: D ЗаЬсе, 4ab4, Z Заз, Noh
4ab2, Nh 4аЫ, Kd l š 2, 2šs, T r 3ai, Škzi, In t2, prepoč. 24 hod.
T riedny profesor 3a roč. UA. Správca sbierok DZ a školskej 
záhrady.

27. F rantišek  O n d r e i č k a ,  rím . kat. kaplán, výp. uč. rím . 
kat. náboženstva: N brk  ЗаЬсе, 4ab4, lši, 3ši, Exto*, spolu 
prepoč. 14 hod.

28. M iroslav R o v n ý ,  doč. štát. prof., TvZ: Z 3bci, 4ab4, 
Tv 3bc4, 4ab4, P  4аЫ, Tvhry chh, d2, P 2 , Tví, T r 3ci, prepoč. 
28 hod T riedny profesor 3c roč. UA. Správca sbierok P, 
Ch a Tv.

29. Dr. A nton Š im  a, štát. prof., DZ: uvoľnený pre služby 
Geografického ústavu  Vysokej školy obchodnej v B rati
slave.

30. Pavol T o n k o  v i č ,  def. cvič. učiteľ, apr. prof. SpHKlO: na 
platenej dovolenke v  Československom rozhlase.

31. P e ter U h l í k ,  prik. štát. odb. uč., (MDg): M 4ab4, K 3ab4, 
Зсз, 4b i, Dievč. G Ry 4abce, Орз,5, T r 4bi, prepoč. 21,5 hod. 
Triedny profesor 4b roč. UA. Správca sbierok Vv a biblio
téky  pauperum .

32. Edita V i š ň o v s k á ,  štát. prof., SpHKlO: Hn 3ci, Sp 3ci, 
4ab2, H Зсз, 4аЬз, 1-Š4, 2 Š2, Sb 4аЫ , Зсз, Hvi, prepoč. 22 hod.

Správkyňa sbierok Hv.

B. Zriadenci.
Anna Špekoňová, upratovačka.



M imoškolská činnosť prof. sboru v  šk; roku 1948/49.

Dr. A rtiir S a n  d a n y ,  doč. riaditeľ: predseda Skúšobnej 
komisie pre učiteľov na stredných školách s vyučovacím jazy
kom slovenským  v Bratislave, zástupca predsedu Skúšobnej 
komisie pre učiteľov na národných školách s vyučovacím jazy
kom slovenským  v Bratislave, člen Skúšobnej komisie p re  uči
teľov na školách III. stupňa v Bratislave, člen Skúšobnej kom i
sie pre prospechové skúšky (jazyk nemecký) na Slov. vysokej 
škole obchodnej v Bratislave, člen Kvalifikačnej komisie p re  
učiteľov na národných a stredných školách v Bratislave, člen 
Kvalifikačnej komisie pre učiteľov na školách III. stupňa, člen 
D isciplinárnej komisie pre žiakov národných a stredných škôl, 
člen Cenzúrnej komisie pre školský a osvetový film, lektgr ja 
zyka nemeckého na Slovenskej univerzite v Bratislave, p red
nášal jazyk nemecký na Filozofickej fakulte Slov. univerzity  
v Bratislave v 4 týždenných hodinách a na Slov. vysokej škole- 
obchodnej v 10 týžd. hodinách, vydal opravené vydanie Č ítanky 
pre III. a IV. tr. stred škôl, slkiišobný kom isár pre ustanovo- 
vacie skúšky štát. profesorov, recenzoval učebnice.

T atiana Č i p k o v á ,  št. prof.: členka Skúšobnej komisie* 
p re  učiteľov na stredných školách s vyučovacím  jazykom slo
venským  vBratislave, členka Skúšobnej komisie pre učiteľov na 
národných školách s vyučovacím jazykom  slovenským v B ra
tislave, členka Skúšobnej komisie pre učiteľky na m aterských, 
školách, zapisovateľka M iestneho odboru M atice slovenskej, 
prednášala vo večernom  m aturitnom  kurze YMCA v Bratislave.

Viliam F e d  o r, prik. št. odb. uč., apr. prof.: Člen Skúšob
nej komisie pre učiteľov na národných školách s vyučovaqím  
jazykom  slovenským  v Bratislave, člen Skúšobnej komisie p re  
učiteľov na stredných školách s vyučovacím  jazykom  sloven
ským  v Bratislave, recenzoval učebn ice hudobnej výchovy 
p re  národné a stredné školy, člen komisie pre učebné osnovy 
na školách I., II. a III. stupňa, prispieval hudobným i číslami 
na školských i verejných slávnostiach.

Kam ila G a š p a r  í k  o v á, výpom. učiteľka: členka Skú
šobnej komisie pre učiteľký na m aterských školách. P rednáša  
na kurze pre učiteľky na mat. školách.

Michal F o 11 i n, def. cvič. učiteľ: člen Skúšobnej kom isie 
pre učiteľov na stredných školách, člen a tajom ník Skúšobnej 
komisie pre učiteľov na národných školách, člen dozorného
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výboru stavebného družstva Svojdom, výkonný redaktor me
sačníka Zornička. Recenzoval knihy pre mládež (Dominik S tub- 
Bradáč a Fúzko Fuzaj, Rita Thermesová: Ján  nevychází z údivu, 
ňa-Zám ostský: Farebné skielka, Slavenka Urbánková: Bradko 
Fran. Roš: M edviedik Dija, Ľudo Ondrejov: Príhody v divo
čine), recenzoval metodické knihv (Hynek Kohoutek: Celost
n í psaní na stupni elem entárním , O ldřich Horák: M ěření rych
losti hlasitého čtení v 2. až 5. post. r. ob. školy) a recenzoval 
tabelárně učebné pomôcky na ŠPIT. Bol členom komisie p re  
posúdenie pomôcky k vyučovaniu jazyka ruského. Predniesol 
referá t na schôdzke spisovateľov a záujemcov detskej lite ra 
tú ry  na ŠPÚ. Vypracoval príhovor k  deťom do rozhlasu. Účast
nil sa porád na Štát. nakladateľstve o m ládežníckych časopi
soch. P ísal články do Zorničky. Napísal odborné články do 
nej Škole a Telesný tres t v škole.

Helena H a r  b a k u s o v á, supl. cvič. uč.: členka Skúšob- 
nei komisie pre učiteľov na národných školách v B ratislave, 
členka Skúšobnej komisie pre učiteľov na stredných školách, 
členka školskej komisie ROH pri SZSO,, recenzentka učeb
ných pomôcok z domácich náuk na PU, pedagogická dozorky- 
ňa v II. Štátnom  dievč. stredoškolskom  internáte, je pred
nostom Ústavu domácich náuk pri Pedagogickej fakulte  SU 
v Bratislave, prednáša a vedie cvičenia z domácich náuk  na 
Pedagogickej fakulte 8 hod. týždenne.

Darina H a  v i a r o v á ,  rod. Šinská, doč. št. profesorka: člen
ka Skúšobnej komisie pre učiteľov na národných školách s vy
učovacím jazykom  slovenským v Bratislave, členka Skúšobnej 
komisie pre učiteľky na m aterských školách. Viedla sem inár 
vedeckého socializmu.

Ju ra j H o 1 č í k, výpomocný katechéta ev. a. v. nábožen
stva: kázal pravidelne v Novom kostole na Legionárskej ulici 
a vo Veľkom kostole na Panenskej ulici; navštevoval väznicu 
K raj. súdu; redigoval Stráž na Sione a prispieval do nej člán
kami; v  rozhlase m al niekoľko ikázní; viedol v letovisku gen. 
cirkvi pod Sitnom jedno obdobie (15.— 30. jú l 1948); berie účasť 
na charitatívnej činnosti sboru; prednášal o severských ze
miach v Bratislave, v Trnave a na Maškovej.

Štefan H o r v á t h, def. cvič. učiteľ: člen Skúšobnej ko
misie pre učiteľov na ľudových školách, člen Skúšobnej kom i
sie pre učiteľov na m eštianskych školách. Ilustroval knihy 
a časopisy. P rednášal na prípravnom  kurze pre vzdelanie uči
teliek m aterských škôl, na kurze Sociálnych sestier v Topoľ-
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čanoch, na Pedagogickej fakulte, na kurze katechétov rím. 
kat. náboženstva y Košiciach a v Banskej Bystrici. Spolupra
coval na nových učebných osnovách.

Ján C h r  a p a n, prik. št. odb. uč., apr. prof.: člen Skúšobnej 
komisie pre učiteľov stredných škôl v Bratislave, člen Skúšobnej 
komisie pre učiteľov národných škôl v Bratislave, člen Skúšob
nej komisie pre učiteľky materských škôl v Bratislave, člen ko
misie pre sostavovanie učebných osnôv fyziky pre gymnáziá, 
riadny člen bratislavského odboru Jednoty československých 
matematikov a fyzikov v Prahe, riadny člen Československej 
astronomickej spoločnosti v Prahe. Recenzoval učebnice mate
matiky pre stredné školy a prednášal matematiku vo večernom 
gymnaziálnom maturitnom kurze YMCA v Bratislave 6 hodín 
týždenne a fyziku v učiteľskom maturitnom kurze pre učiteľky 
materských škôl v Bratislave 2 hodiny týždenne.

Eva K l o c o v á ,  supí. cvič. učiteľka: členka Skúšobnej ko
misie pre učiteľov na národných školách s vyučov. jazykom slo
venským v Bratislave. Členka komisie pre sostavenie učebných 
osnov z jaz. slovenského pre školy I. stupňa. Členka sekcie pre 
jaz. ruský na školách I. stupňa.

Ján K Í o c, prik. št. odb. uč , apr. prof.: člen Skúšobnej 
komisie pre učiteľov na ľudových školách, člen Skúšobnej ko
misie pre učiteľov na meštianskych školách. Člen komisie pre 
učebné osnovy na školách III. stupňa. Prednášateľ na príprav
nom maturitnom kurze učit. mater. škôl. Referent Dorastového 
odboru Čs. Červeného kríža.

Imro L é č k o ,  def. cvič. uč.: člen Skúšobnej komisie pre 
učiteľov na ľudových školách, člen Skúšobnej komisie pre uči
teľov na meštianskych školách, vychovávateľ v II. štát. chlapč. 
stredoškolskom internáte. Sostavil, nacvičil a dirigoval recitač- 
no-hudobné pásma: „Pieseň o T rati”, ,,Buď práci česť!” a „Slo
boda na horách”. Nacvičil a dirigoval hudobno-recitačné pásmo 
„Poľská mládež” a životopisné pásmo „V. I. Lenin”. Počas celé
ho školského roku nacvičoval sborové i sólové recitácie a pásma 
s príslušníkmi KBUA. S recitačno-hudobnými pásmami sboro
vé j recitácie s KBUA vystupoval 4 razy na školských sláv
nostiach a 10 ráz na verejných vystúpeniach (akadémie SSM 
v Redute, školenie SSM v kine Lux, akadémie v továrňach Dy
namitka a Kablo, v Pribyline atď.). Zúčastnil sa zájazdu KBUA 
po Poľsku (Vratislav, Kališ, Gdansk, Sopot, Gdyňa, Varšava, 
Kielce, Krakov, Rešov) a tam spolu 14 ráz vystupoval so sbo
rovými recitáciami a pásmami. Zúčastnil sa recitačných a spe-
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vádkych pretekov, usporiadaných Mestskou osvetovou radou, 
v skupine sborových recitácií s KBUA, kde sa KB umiestila 
na II. mieste s rovnakým počtom bodov, ako dosiahol recitačný 
sbor, ktorý dosiahol I. miesto. Viedol dramatický záujmový 
krúžok v III. tr. cvičnej.

Imrich N e m e c ,  štát. prof.: člen Skúšobnej komisie pre uči
teľov na národných školách, člen Skúšobnej komisie pre učiteľ
ky na materských školách, pedagogický dozorca v I. štát. 
chlapč. stredoškolskom internáte, filmový referent UA. Pred
nášal na večernom maturitnom kurze YMCA v Bratislave 
a na prípravnom kurze pre učiteľky materských škôl. Vydával 
skript á z dejepisu a náuky o hospodárstve pre ročníky U A, 
v ktorých vyučoval.

Miroslav R o v n ý ,  doč. št. prof.: člen Skúšobnej komisie pre 
učiteľov na gymnáziách, lektor Telovýchovného ústavu Peda
gogickej fakulty, na ktorom ústave prednášal v oboch seme
stroch po 7 hod. týždenne telovýchovné hry, člen Skúšobnej 
komisie pre učiteľov na stredných školách v Bratislave, člen 
Skúšobnej komisie pre učiteľov na národných školách, ústavný 
telocvikár I. vysokoškolského internátu na Lafranconi, člen 
technickej komisie Odboru odbíjené ČOS v Prahe, člen telo
výchovného sboru Prípravného výboru JTO v Bratislave, pod
predseda Volejbalového odboru JTO v Bratislave, predseda vo
lejbalového odboru Sokola VŠ Bratislava, predseda prípravnej 
komisie vysokoškolských hier v Bratislave, vedúci štátneho te
lovýchovného kurzu volejbalového v Detve, prispievateľ špor
tového časopisu Štart.

Peter U h l í k ,  prik. št. odb, uč.: člen Skúšobnej komisie pre 
učiteľov na ľudových školách, člen Skúšobnej komisie pre uči
teľov na stredných školách, člen Skúšobnej komisie pre učiteľ
ky na materských školách, recenzent učebníc matematiky pre 
stredné školy. Prednášal vo večernom gymnaziálnom m aturit
nom kurze YMCA v Bratislave, na maturitnom kurze pre uči
teľky materských škôl a na doškolovacom kurze pre robotníkov 
poriadanom KSS na Železnej studienke. Sociálny referent prof, 
sboru pre štipendiá.

Edita Y i š ň o  v s k á > ®tát. profesorka: dirigovala mieš. 
sbor UA v Cs. rozhlase, kde natočili na zvukový pás pochody 
Trate mládeže a ľudové piesne, nacvičila spevy a recitácie na 
schôdzku funkcionárov SSM, dirigovala KBUA v Slov. bavln, 
závodoch na zakladajúcej schôdzke SSM, na oslavách 30. výro
čia vzniku ČSR v Redoute, na Komzomolskom večierku v Re-

9



doute, na akadémii,^ poriadanej v rámci Všeštudentského dňa 
v Redoute, na akadémii SSM v Redoute, v kine Lux z príleži
tosti školenia sväzákov, na Mestskej konferencii SSM, ktorá sa 
konala v továrni Kablo, v rámci osláv 4. výročia oslobodenia 
Bratislavy na Slavíne, na slávnostnom zasadnutí ÚNV Brati
slavy pri odovzdávaní cien za vedu a umenie. Dirigovala mies. 
sbor UA na speváckych pretekoch, usporiadaných Osvetovou 
radou. (Mies. sbor vyhral I. cenu za sborový spev.) Je vedúcou 
K ultúrnej brigády CSM pri UA; s ktorou cez celý rok nacvi
čovala sborové i sólové piesne, výstupy, tance. Viedla zájazd 
KBUA v Poľsku, ktorá so svojím kultúrnym  programom vy
stúpila vo viacerých poľských mestách. Nacvičovala miešané 
sbor v, hud. čísla a tanečné výstupy na školské oslavy. Predná
šala hudobnú výchovu na prípravnom kurze pre učiteľky ma
terských škôl, členka Skúšobnej komisie pre učiteľky na ma
terských školách, členka Skúšobnej komisie pre učiteľov na ná
rodných školách, členka Skúšobnej komisie pre učiteľov na 
stredných školách. Nacvičovala piesne na kurze pre vedúcich 
kultúry na Trati mládeže, v mesiaci jú l zúčastnila sa ako kul
túrnička na Trati mládeže.

Peter H ý r  o š, št. prof.: člen Skúšobnej komisie pre učiteľov 
na národných školách, podpredseda IV. okr. SZŠO a dôverník 
ROH pri UA, člen výboru SĽUB, tajomník DHZS v Bratislave 
a obvodový dozorca OH J. Spravuje a aktívne sa zúčastňuje 
samaritánskej a záchrannej služby u DHZS v Bratislave. Pred
nášal na miestnom a okresnom zimnom kurze. Absolvoval 
Inštruktorský hasičský kurz Ministerstva vnútra v Prahe na 
hlavnom učilišti CO Praha-Krč. Je  krajským inštruktorom 
pre kraj Bratislava a inštruktorom na Hasičskej dôst. škole 
v Turč. Sv. Martine. Je recenzentom učebníc a príručiek p r e  
hudobnú výchovu a sám má v tlači „ N á u k a  0 hudbe”. Nacvičil 
kult. brigádu do ČsSZ.
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2. Kronika ústavu

Školský rok sa začal dňa 1. septembra 1948 a to v budove 
III. gymnázia v Bratislave na Kalinčiakovej ulici č. 4, kam sa 
ústav presťahoval v smysle výnosu PŠVU č. 140.000/48-III/3.

Opravné skúšky boly dňa 1. septembra a dodatočné prijí
macie skúšky do I. roč. ÜM3 a prijímacie skúšky do vyšších 
ročníkov dňa 2. septembra 1948.

Povereníctvo školstva, vied a umení povolilo v šk. roku 
1948/49 otvoriť 2 pobočky pri III. roč. a 1. pobočku pri IV. roč., 
spolu 3 pobočky.

Citovaným opatrením o presťahovaní PŠVU zrušilo cvičnú 
školu a pre praktický výcvik kandidátov povolilo používať IV. 
národnú školu na Vajnorskej ceste. Pre praktický výcvik žia
čok Ústavu na vzdelanie učiteliek materských šikôl PŠVU po
volilo používať materské školy na Kvačalovej ul. a na Tehel
nom poli.

8. septembra 1948 konala sa tryzna z príležitosti úm rtia 2. 
prezidenta Dr. E. Beneša.

Dňa 9. sept. 1948 prehovoril riaditeľ ústavu do ústavného 
rozhlasu o význame bulharského štátneho sviatku.

Dňa 9. sept. 1948 konaly sa predbežné skúšky učit. dospe
losti.

Dňa 23. sept. 1948 očkovala Liga proti tuberkulóze všetko 
žiactvo tuberkulínom v rámci dánskej akcie.

Dňa 23. sept. 1948 konaly sa opravné skúšky dospelosti 
a skúšky dospelosti v jesennom období 1948. Skúškam predse
dal vl. radca Cyril Chorvát, ústr. inšpektor PSVU. Opravným 
ák. sa podrobili 2 chi. a i d . ,  spolu 3 kand. Skúškam dospelosti 
2 kandidáti a dopi. sk. uč. dospelosti 1 kandidát.

Dňa 27. sept. 1948 konaly sa opravné skúšky spôsobilosti 
pre učiteľky na materských školách na spôsob externistov.

Dňa 27. sept. 1948 preočkovala Liga proti tuberkulóze 
žiactvo, ktoré neprejavilo reakciu po prvom očkovaní.
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Dňa 29. sept. 1948 konalo sa pochodové cvičenie v dvoch 
smeroch:

1. IILabe a I. ÚMŠ Bratislava—Dev. Jazero—Pajštún—  
Svätý Ju r—Bratislava.

2. IVab a II. tJMŠ Bratislava—Sv. Ju r—Košarisko—Lozor- 
no—Bratislava.

Dňa 30. sept. 1948 vypočulo žiactvo rozhlasom príležitost
né prejavy k 10. výročiu Mníchovskej konferencie. Okrem to
ho hovorili o význame tejto potupy aj profesori na vyuč. hodi
nách.

Dňa 18. októbra 1948 konalo sa valné shromaždenie SSIvI 
pri tun. UA.

Dňa 20. októbra 1948 podrobili sa všetci žiaci podľa príka
zu PŠVU rôntgenologickému vyšetreniu (snímky) v Lige proti 
tbc.

Dňa 21. okt. 1948 zúčastnili sa žiaci v rámci brig. hnutia 
(v smysle prík. PŠVU miesto poch. cvičenia) na pozemných 
prácach na Slovanskej ceste od 7.—16. hod. Na prácach sa zú
častnili všetci žiaci a všetci profesori.

Dňa 24. okt. 1948 zúčastnili sa žiaci na smene mládeže. 
I skupina zúčastnila sa v Cvernovke od 8. do 11. hodiny na vše- 
užitočných prácach a od 11. do 14. hod na programe akadémie 
tamojšej SSM. Skupinu viedla št. prof. E. Višňovská.

Dňa 8., 9. a 10. novembra 1948 konaly sa:
1. predbežné skúšky učit. spôsobilosti,
2. nostrifikačné skúšky,
3. rozširujúce skúšky.

Dňa 11., 12. a 13. novembra 1948 konaly sa skúšky spôso
bilosti pre učiteľov na národných školách,

Dňa 15. novembra 1948 konalo sa povinné filmové pred
stavenie v kine Reduta, (kde sa premietal film „Sprisahanie’’.

Dňa 18. nov. 1948 zúčastnili sa žiaci na filmovej prednáške 
o ničení dom. škodcov v kine Praha.

Dňa 20. novembra 1948 vykonávalo žiactvo UA kontrolnú 
službu v akcii NV na ničenie dom. škodcov.

Dňa 23. novembra 1948 bola spom. slávnosť na počesť na
rodenín prez. rep. Klementa Gottwalda.

V dňoch od 25. do 27. novembra 1948 boly odb. skúšky p re  
učit. na stredných školách.
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Dňa 30. novembra 1948 navštívil školu odb. inšpektor ma
tem atiky a fyziky J. Tatár, št. profesor.

Dňa 29. a 30. novembra 1948 boly predbežné skúšky učit. 
dospelosti a záverečnej spôsobilosti pre učit. dom. náuk v mi
moriadnom termíne.

Dňa 5. dec. 1948 zúčastnilo sa žiactvo obidvoch ústavov na 
slávnosti odovzdania vianočného stromu pred Nár. divadlom 
o 15.30.

V dňoch od 6. do 10. dec. 1948 konaly sa externé skúšky 
spôsobilosti pre učiteľky materských škôl.

Dňa 11. dec. 1948 zúčastnilo sa žiactvo o 15.30 hod. na uví
taní ministra nár. obrany Ľud. rep. poľskej M. Žymierského. 
V súvislosti s touto návštevou zúčastnili sa žiaci dňa 12. dec. 
o 10. hod. na prehliadke vojska na Vajnorskej ceste.

Dňa 14. dec. 1948 bolo školské filmové predstavenie v kine 
Reduta, kde premietali film „Madame Curie”.

V dňoch od 14. do 28. dec. 1948 boly chrípkové prázdniny.
Dňa 3. januára 1949 vypočuli žiaci príležitostný prejav

o význame päťročnice z rozhlasu školy. Okrem toho prehovorili 
o význame päťročnice profesori v 1. vyuč. hodine v jednotlivých 
triedach.

V dňoch od 11. do 13. januára 1949 zúčastnili sa žiaci na 
prehliadke na Štát. stredoškolskom zdravotnom ústave

Dňa 21. januára 1949 bola spomienková slávnosť na uctenie 
pam iatky V. I. Lenina.

Dňa 29. januára 1949 konala sa slávnosť na pamiatku 100. 
výročia narodenia P. O. Hviezdoslava.

V dňoch od 3. do 14. februára 1949 zúčastnilo sa rekreačné
ho pobytu v Tatrách 88 žiakov, členov SSM. Žiakov umiestnil 
ÍJstr. sekretariát SSM v rekreačných strediskách zdarma, ako 
odmenu za kultúrnu prácu.

Dňa 9. februára 1949 usporiadal Slovakotour prednášku 
ô rekreačnom pobyte v horách a premietal 3 úzke filmy o zim
ných športoch a záchrannej službe v horách. Prednáška sa ko
nala v telocvični ústavu.

Dňa 25. februára 1949 konaly sa recitačné a spevácke pre
teky, ktoré usporiadala Osvetová rada v Bratislave. Na prete
koch sa zúčastnily žiačky Elena Achbergerová, Irena Koči, mie
šaný sbor UA za vedenia št. prof. E. Višňovskej a cvič. učiteľa 
I. Lečku, ktorý viedol sborovú revitáciu. Sbor vyhral I. cenu 
v  sborovom speve a II. cenu v sborovej recitácii.
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Dňa 25. februára 1949 konala sa oslava Februárového 
víťazstva v telocvični ústavu.

Dňa 26. februára 1949 zúčastnilo sa žiactvo a prof, sbor 
na slávnosti výročia Febr. víťazstva a 31. výročia založenia 
Sovietskej armády na Stalinovom námestí o 15. hodine.

Dňa 1. marca 1949 konaly sa opravné skúšky spôsobilosti 
pre učiteľky materských škôl.

Dňa 2. marca 1949 konala sa pedagogická porada prof, 
sboru.

Dňa 3. marca 1949 prehovoril riaditeľ školy o Súťaži tvori
vosti mládeže a o Trati mládeže.

Dňa 4.marca 1949 nastúpilo žiactvo na sber odpadkov v u r
čených rajónoch. Sber sa však nekonal pre nepriaznivé počasie.

Dňa 7. marca 1949 konala sa v rámci vyučovania spomien
ková slávnosť na uctenie pamiatky T. G. Masaryka. Slávnosť 
bola vysielaná miest, rozhlasom.

Dňa 10. marca 1949 bola oslava podpísania poľsko-česko- 
slovenskej smluvy, ktorú žiaci vypočuli v jednej vyuč. hodine 
z miest, rozhlasu.

Dňa 17. marca 1949 zúčastnilo sa žiactvo a niektorí členo
via prof, sboru na otváraní výstavy českých klasikov v budove 
Slov. univerzity.

Dňa 20. marca odišla K ultúrna brigáda školskej organizácie 
SSM (31 žiakov a 3 profesori) na zájazd do Poľska, kde účinko
vala vo viacerých mestách s kultúrnym  programom. Kult. bri
gáda sa vrátila dňa 1. apríla 1949.

Dňa 24. [marca 1949 zúčastnilo sa žiactvo IV. ročníka 
na predstavení recitačného súboru poslucháčov Slov. univer
zity. Na programe bolo pásmo o Hviezdoslavovi.

Dňa 28. marca 1949 bolo povinné školské filmové predsta
venie v kine Reduta. Na programe boly krátke kultúrne filmy 
z ruského prostredia.

Dňa 25. marca 1949 zúčastnilo sa žiactvo na predstavení 
Moskovskej činohry v Redute.

Dňa 30. marca 1949 zúčastnilo sa žiactvo prác na Slovan
skej ceste. ,

Dňa 3. apríla účinkoval miešaný sbor školy pod vedením 
št. profesorky E. Višňovskej pri kladení vencov na Slavíne 
a dňa 4. apríla v Zrkadlovej sieni Radnice na Slávnostnom za
sadnutí pléna ÜNV Bratislavy. Za toto účinkovanie poďakovala 
sa Osvetová rada prípisom zo dňa 5. apríla 1949, č. 1046/49.
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Dňa 4. apríla  konala sa školská oslava v telocvični ú stava  
z príležitosti 4. výročia oslobodenia Bratislavy.

V dňoch od 1. do 6. apríla konaly sa skúšky spôsobilosti 
pre učiteľov na národných školách.

Dňa 8. apríla 1949 zúčastnilo sa žiactvo na brigádnických 
prácach, spojených s úpravou parkov v Bratislave.

Dňa 13. apríla 1949 bola v  telocvični ústavu m anifestačná 
schôdza Škol. organizácií SSM Učiteľskej akadém ie a gym názia 
V. I. Lenina.

Dňa 23. apríla  1949 v poslednej vyučovacej hodine vypo
čulo žiactvo k rátku  oslavu, vysielanú m iestnym  rozhlasom 
z príležitosti akcie „Dni čs. zahraničia’’.

Dňa 25. apríla  1949 zúčastnilo sa žiactvo v kine Reduta 
prem ietania Pásm a krátkych filmov.

V dňoch od 27. do 29. apríla  boly písomné skúšky dospe
losti z pedagogiky, jazyka slovenského a ruštiny.

Dňa 30. apríla 1949 bola školská oslava z príležitosti Sviat
ku  práce.

Dňa 1. m ája 1949 zúčastnilo sa žiactvo a prof, sbor na sprie
vode mestom.

Dňa 6. m ája odišla vybraná skupina žiactva našej školy 
do Modry, kde sohrala so žiactvom UA basketbalový, volejba
lový a futbalový zápas. Naše žiactvo vysoko vyhralo  prvé dva 
zápasy a futbalový prehralo v pomere 0:1.

Dňa 9. m ája 1949 bola školská oslava Dňa víťazstva v telo
cvični ústavu.

Dňa 12. m ája 1949 bolo' školské filmové predstavenie v Re- 
dute. P rem ietal sa film ,,Pieseň o siete”.

Dňa 16., 17. a 18. m ája 1949 bola kontrolná prehliadka 
žiactva na Zdravotnom  ústave.

Dňa 16., 18. a 20. m ája 1949 konaly sa záverečné skúšky 
v IV.a ročníku.

Dňa 23., 25. a 27. m ája 1949 /konaly sa záverečné skúšky 
v  IV.b ročníku.

V dňoch 23., 24. a 25. m ája 1949 konaly sa skúšky spôso
bilosti pre učiteľky m aterských škôl na spôsob externistiek.

Dňa 28. m ája 1949 zúčastnilo sa žiactvo III. b ročníka b ri
gádnických prác v Čs. stavebných závodoch v popoludňajších 
hodinách.
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Dňa 1. júna 1949 zúčasnilo sa žiactvo na pohrebe nár. 
umelca P. Jilemnického.

V dňoch od 30. mája do 4. júna boly skúšky dospelosti 
v IV.a ročníku. Skúškam predsedal Ján Komiňár, riad. UA 
v Modre.

V dňoch 1., 2. a 3. júna zúčastnilo sa žiactvo 1. roč. ÜMS 
na brigádnických prácach v Štátnych vinohradoch v popolud
ňajších hodinách. Dňa 3. júna zúčastnily sa i žiačky Ill.a roč. 
UA týchto prác.

Dňa 4. júna 1949 zúčastnilo sa žiactvo IlI.b roč. brigád
nických prác v popoludňajších hodinách v Českoslov staveb
ných závodoch.

V dňoch od 7. do 14. júna boly skúšky dospelosti v IV.b 
ročníku. Skúškam predsedal Dr. Andrej Polonec, riaditeľ UA 
v Leviciach.

Dňa 8., 9. a 10 júna zúčastnilo sa žiactvo všetkých tried 
okrem IV. ročníkov brigádnických prác vo vinohradoch, v am
fiteátri a na volejb. štadióne JTO Sokol.

Dňa 8. júna bola školská oslava 150. výročia narodenia 
veľkého ruského básnika A. S. Puakina. Slávnosť bola vysiela
ná školským (miestnym) rozhlasom.

V dňoch od 7. do 14 .júna boly výročné skúšky.
V dňoch od 16. do 22. júna zúčastnilo sa žiactvo III. roč

níkov a I. roč. ÍJMŠ na výletoch a exkurziách po strednom 
Slovensku, v Tatrách a v Prahe.

V dňoch od 16. do 23. júna predsedal doč. riad. Dr. A rtúr
Sandany na skúškach dospelosti na UA v Modre.

V dňoch 27. a 28. júna boly prijímacie skúšky do vyšších 
ročníkov.

Dňa 29. júna boly prijímacie skúšky do I. roč. tJMŠ.
Dňa 30. júna bola školská slávnosť, ktorou bol ukončený 

školský rok 1948/49.

Verejné vystúpenie žiactva nášho ústavu.
22. IX. 1948 zaspieval mieš. sbor UA za vedenia št. prof.

E. Višňovskej v Gs. rozhlase na zvukový pás pochody TM a slo
venské ľudové piesne.

14. X. 1948 účinkovala Kult. brigáda UA za vedenia št. 
prof. E. Višňovskej na schôdzke funkcionárov SSM. (Spevy 
a recitácie.)

24. X. 1948 účinkovala KBUA za vedenia št. prof. E. Viš-
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ňovskei na zakladajúcej schôdzke SSM v Slov. bavlnářských 
závodoch. (Spevy a recitácie.)

28. X. 1948 účinkovala KBUA za vedenia št. prof. E. V iš- 
ňovskej na oslave 30. výročia vzniku ČSR v Redute.

1.. XI. 1948 účinkovala KBUA za vedenia št. prof. E. Viš
ňovskej na komsomolskom večierku vo veľkej sále Reduty.

14. XI. 1948 vystúpila  KBUA za vedenia št. prof. E. Viš
ňovskej na akadém ii poriadanej v  rám ci Všeštudentského dňa 
v Redute.

20. XI. 1948 vystúpil mies. sbor UA na ku ltú rno- zábavnom 
večierku, k torý  usporiadala KSS v Redute. Spevy nacvičila 
št. prof. E. Višňovská.

13. XII. 1948 účinkoval mies. sbor za vedenia št. prof. 
E. Višňovskej na akadém ii SSM v Redute pásmo „Pieseň 
o T ra ti” nacvičil a dirigoval I. Lečko, cvič. uč.

16. I. 1949 spoluúčinkovalo žiactvo školy na program e 
v kine Lux z príležitosti politického školenia sväzákov. Spevné 
a recitačné vystúpenia viedli št. prof. E. Višňovská a cvič. uč. 
I. Lečko.

5. II. 1949 v čase rekreácie žiactva v T atrách usporiadala 
KBUA v P ribyline celovečerný k u ltú rny  program .

20. II. 1949 vystúpilo žiactvo UA v továrni Kablo na m est- 
skei konferencii SSM. Sborové spevy dirigovala št. prof. E. Viš
ňovská.

25. februára  zúčastnilo sa žiactvo UA na recitačných a spe
váckych pretekoch, k toré usporiadala Osvetová rada v B ratisla
ve. Mies. sbor UA za vedenia št. prof. E. Višňovskej vyhral 
I. cenu v sborovom speve a recitačný sbor UA za vedenia cvič, 
uč. I. LeČku vyhral II. cenu v sborové j recitácii.

17. III. 1949 usporiadala KBUA s arm ádou v Chemických 
závodoch I. k u ltú rny  večierok pod heslom „Spolupráca SSM 
s arm ádou” . Sborové piesne, sólové piesne a ľudové tance na
cvičila št. prof. E. Višňovská, recitačné pásm a viedol cvič. uč. 
I. Lečko.

Od 20. III. 1949—31. III. 1949 bola KBUA na zájazde 
v Poľsku, kam  ju  vyslalo ÚMČSR ako reprezentanku českoslo
venskej m ládeže v Poľsku v týždni Svetovej federácie demo
kratickej mládeže. Zájazd viedla št. prof. E. Višňovská. So svo
jím  kultú rnym  program om  vystúpila KBUA v týchto  poľských 
m estách: W roclaw, Kalisz, Šopot, Gdynia, W arszawa, Kielee 
a Rzeszów. Na program e boly slovenské, české, poľské a ruské
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piesne, sólové a sborové recitácie, ľudové tance a folkloristické 
pásmo. Za dobrú reprezentáciu československej mládeže pri zá
jazde KBUA do Poľska poďakovalo sa ÚMČSŔ prípisom zo dňa 
16. IV. 1949 č. A-571/49.

4. IV. 1949 spieval mies. sbor UA za vedenia št. prof. 
E. Višňovskej na Slavíne.

4. IV. 1949 spieval mies. sbor UA za vedeiia št. prof. 
E. Višňovskej na slávnostnom zasadnutí pléna ÜNV Bratislavy 
v Zrkadlovej sieni radnice pri príležitosti odovzdania cien 
za vedu a umenie.

12. IV. 1949 predviedla KBUA v Redute na kultúrnom 
večierku program, nacvičený pre kultúrny zájazd do Poľska.

Š k o l s k é  s l á v n o s t i :

Tryzna z príležitosti úmrtia prezidenta Dr. E. Beneša —
8. IX. 1948.

1. Štátna hymna.
2. Životná púť 2. prez. Dr. E. Beneša — slávnostnú reč 

povedal doč. prof. I. Nemec.
3. J. B. Foerster: Polní cestou — mies. sbor UA dirigovala 

št. prof. E. Višňovská.
4. VI. Roy: Pozdrav prezidentovi — recitovala O. Bábková, 

VlI.a. gymn.
5. Kto za pravdu horí — hymnická pieseň.

Oslava 4. výročia Slovenského národného povstania —
13. IX. 1948.

1. Štátne hymny ČSR a SSSR.
2. J. Rak: Pieseň Slov. národného povstania — recitovala 

D. Reková, Vl.b, gymn.
3. Slávnostní! reč predniesol doč. riad. Jozef Hagara.
4. Ľudové piesne slov. a ruské zaspievala M. Ilenčíková, 

VI. c. gymn.
5. Prejav za študentov povedal Zd. Kilian, VIII.a gymn.
6. Ľudové piesne zaspieval mieš. sbor U A — dirigovala 

št. prof. Edita Višňovská.
7. Úryvok z „Pamätí povstania” od J. Hagaru.
8. Pieseň mieru a živý obraz.

Oslava 30. výročia vzniku Československej republiky —
27. X. 1948.

1. Hymny ČSR a SSSR.
2. Ján Rak: .„Na slávu nových dní”, — recitoval I. Balaj,
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V I.c. gymn.
3. Slávnostný prejav  povedal M. Kušík, št. prof.
4. M. Lihovecký: Kázala mi m ati — mies. sbor UA diri

govala št. prof. E. Višňovská.
5. Chceme žiť — sborovú recitáciu riad il výp. uč. I. Janda.
6. B. Sm etana: Ária z opery „H ubička” so sprievodom  

klav. kvarteta , spievala M. Hrdinová, IV.a. UA.
7. P re jav  za žiactvo povedal P. Hoffmann, VlII.a. gymn.
8. N. Šedoj: J a r  na fronte — spievaly M. Nováková, VlI.a. 

gymn. a M. Ilenčíková, VLc. gymn.
9. Pieseň m ieru.

Oslava 31. výročia októbrovej revolúcie — 6. XI. 1948.

1. Hym ny ČSR a SSSR,
2. Slávnostnú reč predniesol Štefan Kantor, št. prof.
3. Pieseň práce — mies. febotr U A jílirigovala št. prof. 

E. Višňovská.
4. Pavol Horov: SSSR recitovala E. M istríková, ž. Ill.a. UA.
5. Dve ruské ľudové piesne spievaly žiačky UA.
6. S. Staľskij: Ľubimom u Stalinu — recitovala O. Bábková, 

ž. VII. tr. gymn.
7. Ru£iké ľudové piesne spievala M. Nováková, ž. VII. tr. 

gymn.
8. Z reči doč. riad. J. Hagara čítal L. Kostlivý, ž. VI.c. tr. 

gymn.
9. K rasnyj sarafan — žen. sbor III.a. UA dirigoval odb. uč. 

V. Fedor.
10. Internacionála.

Spomienková slávnosť na počesť narodenín prezidenta 
Klem enta Gottwalda — 23. XI. 1948.

1. Š tátna hym na.
2. Slávnostný prejav  povedal J. Šolc, výp. uč. gymn.
3. Ján  Rak: Pieseň m ierových rú k  — recitovala I. Koči,

ž. Ill.a . UA.
4. B. Sm etana: Sláva tebe — mieš. sbor UA dirigovala 

št. prof. E. Višňovská.
5. Deväť bodov K lem enta G ottw alda — prečíta l T. Krébes, 

ž. VlI.b. gymn.
6. Zd. Fibich: Poém  —  zahralo k lav írne kvarteto  UA.
7. P re jav  za žiactvo povedal D. Seleckýr ž. VLb. gymn.
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8. Dunajevský: Pochod práce — mieš. sbor UA dirigovala 
št. prof. E. Višňovská.

9. Pieseň mieru — spievalo obecenstvo.

Spomienková slávnosť na uctenie pamiatky VI. I. Lenina —
21. I. 1949.

1. Hymny ČSR a SSSR.
2. V. L Lenin: Za slobodu — recitovala A. Tarová,, 

ž. IV.b. UA.
3. Slávnostný prejav povedala doč. prof. D. Haviarová.
4. Taras Sevčenko-Alexandrov: Zapavit spieval mies., 

sbor UA pod vedením št. prof. E. Višňovskej.
5. P. Bunčák: Lenin — recitoval J. Zák, ž. V.b. gymn.
6. Pásmo o Leninovi — viedol I. Lečko, cvič. uč.
7. M. Schneider-Trnavskv: Vesper Dominicae — spievala. 

E. Hudecová, ž. Ill.a. UA.
8. Nástup novej mládeže, hudobno-recitačné pásmo viedol 

I. Lečko, cv. uč.
9. Internacionála.

Slávnosť stého výročia narodenia P. O. Hviezdoslava —
29. januára 1949.

1. Prívet — povedala predsedníčka MOSSM pri UA.
2. Hviezdoslav: Dozvuky — recitovala E. Mistríková, ž . 

Ill.a. UA.
3. Prednášku o P. O. Hviezdoslavovi povedal Frant, Butko.. 

ž. IV.a. UA.
4. Hviezdoslav: Pieseň škovránka — recitovala I. Koči,, 

ž. Ill.a. UA.
5. Smetana: Sláva tebe — mieš. sbor UA dirigoval V. Fe

dor, odb. uč.
6. Hviezdoslav: Z Krvavých sonetov — recitovala I Koči,, 

ž. Ill.a. UA.
7. Hviezdoslav: Mládeži -— recitovala E. Mistríková^ 

ž. Ill.a. UA.
8. Kto za pravdu horí.

Oslava Februárového víťazstva — 25. II. 1949.
1. Hymny ČSR a SSSR.
2. Fraňo Kráľ: Február 1948 — recitovala Soňa Skočovská^ 

ž. V.a. gymn.
3'. Slávnostný prejav povedala V. Kolářová, št. prof. gymn.



4. E. Grieg: Solvejgina pieseň — spievala M. Nováková, 
ž. VlI.a. gy m n .

5. Prejav za armádnu osvetu povedal čat. M. Dlouhý.
6. Rachmaninov: Prelúdium č. 3, na klavíri zahral Zd. 

Kilian, ž. VlII.a. gymn.
7. Fraňo Kráľ: Osloboditeľka — recitoval K. Horváth, 

ž. IV.a. gymn.
8. Prejav za študentov povedal J. Tichý, ž. VlI.b. gymn.
9. Smes ruských piesní zahrali žiaci VlII.a.b. gymn.

10. Pieseň mieru — spievalo obecenstvo.

Spomienková slávnosť na uctenie pamiatky T. G. Masaryka — 
{vysielaná miestnym rozhlasom) — 7. III. 1949.

1. Masaryk — učenec, kritik, mysliteľ a politik — prejav 
povedal Dr. A. Sandany, doč. riaditeľ.

2. J. Jesenský: T. G. M. — recitovala E. Mistríková, 
ž. Ill.a. UÁ.

3. Dr. E. Beneš: O Masarykovi — úryvok prečítala VI. 
Drobná, ž. Ill.b. UA.

4. B. Smetana: Časť zo symf. básne Vltava (platňa).
5. Úryvok z reči T. G. M. k mládeži (platňa).
6. K. Čapek: Hovory s T. G. M. — úryvok prečítala L. Do- 

linková, Ill.a. UA.
7. Štátna hymna.

Oslava podpísania poľsko-československej smluvy (vysielaná 
m iestnym rozhlasom) — 10. III. 1949.

1. Štátne hymny: československá a poľská.
2. Význam poľsko-čs. smluvy — úvaha M. Hysku, čítal 

B. Hostický, ž. VI.c. gymn.
3. An t. Dvořák: Slovanský tanec č. 1. (platňa).
4. Ján  Smrek: Slovenská pieseň — recitovala E. Achber- 

gerová, IV.a. UA.
5. Marš I.-go korpusu a Hej, od Krakówa — spieval mies. 

sbor UA, dirigoval V. Fedor, odb. uč.
6. A. Sládkovič: Zbiť alebo mrieť — recitoval K. Horváth, 

ž. IV.a. gvmn.
7. jVíorze, naše morze — pochod poľskej mládeže spieval 

mies. sbor UA, dirigoval V. Fedor, odb. uč.
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Oslava z príležitosti 4. výr. oslobodenia Bratislavy —
4. IV. 1949.

1. Hymny ČSR a SSSR.
2. Príležitostný prejav povedal I. Nemec, štát. prof. U A.
3. Marš I.-go korpusu — spieval mies. sbor TJA pod ve

dením štát. prof. E. Višňovskej.
4. Prejav za žiactvo povedal A. Belan, ž. III.b. UA.
5. Sedoj: Večer na rejde — spieval ženský sbor pod vede

ním št. prof. E. Višňovskej
6. Horehronské tance — predviedli žiaci a žiačky UA. Na

cvičila št. prof. E. Višňovská.
7. Dve slovenské ľudové piesne spieval mieš. sbor UA. 

Dirigovala št. prof. E. Višňovská.
8. Ľudové tance predviedly žiačky UA. Nacvičila št. proL 

E. Višňovská.
9. J. Poničan: Oslobodenie Bratislavy — recitovala I. Kočíy 

ž. Ill.a. UA.
10. Dve ruské piesne — spieval mieš. sbor UA. Sólo spieval 

M. Tomašovič, ž. IV b. UA. Dirigovala št. prof. E. Viš
ňovská.

11. E. Suchoň: Bodaj by vás . . .  — spieval mieš. sbor UA 
pod vedením št. prof. E. Višňovskej.

12. Veselo je na dedine — folkloristické pásmo. Spievali 
a tancovali žiaci UA. Nacvičila št. prof. E. Višňovská.

13. Pieseň mieru — spievalo obecenstvo.

Oslava sviatku práce — 30. IV. 1949.
1. Hymny ČSR a SSSR.
2. Slávnostnú reč predniesla supl. prof. V. Sablová.
3. Slov. ľud. piesne spieval mieš. sbor gymn. Dirigoval 

I. Janda, výp. uč.
4. R. Hoffmann: Radostná práca — sborovú recitáciu 

gymn. viedol I. Janda, výp. uč.
5. M. Schneider-Trnavský: Šumná vila . . . Javoru, javor- 

n ík . . . spievala M. Illenčíková, ž. VI.c. gymn., pri kla
víri Zd. Kilian, ž. VlII.a. gymn.

6. Smes rudkých ľudových piesní predviedli tam buráši 
gymn. Sólo spievala G. Nováková, ž. VlI.b. gymn.

7. Manifest svetového sjazdu prečítal P. Kubala, ž. VlI.b, 
gymn.
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8. Ctibor Štítnický: Lenin — recitovala J. Horná, ž. VLb. 
gymn.

9. Ruské ludové piesne predviedol mies. sbor a tamburáš
ský sbor gymn. Dirigoval I. Janda, výp. uč.

10. Pieseň mieru — spievalo obecenstvo.

Oslava Dňa víťazstva, výročia Pražského povstania a výročia 
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika — 9. V. 1949.

1. Štátna hymna.
2. Slávnostný prejav povedal Dr. A. Sandany, doč. riaditeľ.
3. M. Krno: Tisíce bielych vtáčat — recitovala E. M istrí- 

ková, ž. III.a. UA.
4. Krasnyj sarafan — žen. sbor Ill.a. UA dirigoval V. Fe

dor, odb. uč.
5. Pieseň z filmu Pieseň tajgy. Sólo spieval H. Slezák, 

ž. Ill.b. UA. Ženský sbor Ill.a. UA dirigoval V. Fedor, 
odb. uč.

6. Tance zo Záhoria predviedly žiačky Ill.a. UA.
7. M. Schneider-Trnavský: Kukučka — spieval ženský sbor 

Ill.a. UA, sólo spievala E. Hudecová, ž. Ill.a. UA. Diri
goval V. Fedor, odb. uč.

8. Pieseň mieru.

Pietná spomienka z príležitosti úmrtia Petra Jilemnického —  
21. V. 1949.

1. F. Chopin: Smútočný pochod — (gram. platňa.)
2. Dr. A. Mráz: Nekrológ Petra Jilemnického prečítal 

J. Ferianc, ž. IV.a. UA.
3. P. Jilemnický: Moji kam aráti — poviedku prečítala 

M. Števčeková, ž. III.c. UA.
4. L. van Beethoven: Egmont — časť z ouvertury (gram, 

platňa).
5. F. Kráľ: Za Petrom Jilemnickým — recitoval V. Momko, 

ž. VLb. gymn.
6. P. Jilemnický: Chlapec hrdina — poviedku prečítala 

M. Števčeková, ž. III.c. UA.
7. L. van Beethoven: III. symf. Es-dur — čas( z 2. vety 

(gram. platňa).
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Prijímacie skúšky.
Prijím acie skúšky  do I. roč. Üstavu pre vzdelanie uč. m a

terských škôl bolv 28. júna  1948 v budove UA na Kvačalovej 
ulici č. 18. Na skúšky sa prihlásilo 29 kandidátok. Prišlo a skúš
ku urobilo 27 kandidátok. 2 žiačky prestúpilv  z tun. 5. tr. 
gymnázia, takže do I. roč. ÚMŠ bolo zapísaných 29 žiačclk.

Dodatočné prijím acie skúšky do I. roč. TJstavu p re  vzdela
nie uč. m aterských škôl boly 2. septem bra 1948 v budove UA 
na Kalinčiakovej ul. č. 4. Prihlásilo sa 11 kandidátok. Prišlo  
11 kandidátok, z toho bolo prija tých  8 kandidátok.

IV. a ročník.

Ústnym  skúškam  sa podrobilo 17 žiakov a 28 žiačok, spolu 
45 kandidátov. Skúšku složiío 43 kadidátov, 16 žiakov a 27 žia
čok. S vyznam enaním  5 žiakov a 4 žiačky, prospelo 11 žiakov 
a 23 žiačok. O pravná skúška z jedného predm etu bola povolená 
1 žiakovi a 1 žiačke.

Menoslov aprobovaných (* označení s vyznam enaním ):
Jozef Barančík, ^František Butko, F rantišek  Čurka, Vla

dim ír Dubecký, Jaroslav  Ferianc, Ján  Gálik, ^František Haff- 
ner, V iktor Hanák, *Zefirín Hečko, Štefan Holček, *Ján Hollý, 
Viliam H rušecký, Jozef Ivica, Ján  Jazvinský, Viliam Jesenko- 
vič, * Štefan Koporec, Elena Achbergerová, Irena Andelová. 
*Zdena Bartoňová, Rozália Bartovičová, M ária Benovičová, Te
rézia Bezáková, *Anna Blažíčková, Oľga Bošková, Pavla Ber- 
zovská, *Božena Durcová, Pavla Fuksová, Božena Guryčová, 
Terézia Holiá, M ária Hrdinová, Elena Hubová, M ária H urba- 
ničová, Anna Hvožďarová, A urélia Iíčíková, Oľga Janovíčková, 
Angela Jedličková, Ľudm ila Klimáčková, Květoslava Kovarčí- 
ková, Cecília M asárová, Alica Pašková, *Mária Šimková, Bla
žena Špitzkopfová, Viera Švejkovská.

IV.b ročník.

Ústnym  skúškam  sa podrobilo 18 žiakov a 24 žiačok, spolu 
42 kandidátov. Okrem  toho konali 3 kandidáti doplňovaciu 
skúšku učiteľskej dospelosti. Skúšku složilo 41 žiakov verejných 
a 3 externisti, 18-3 žiakov, 23 žiačok. S vyznam enaním  3 žiaci 
a 6 žiačok, prospelo 15 verejných žiakov a 3 externisti, 17 žia
čok. O pravná skúška z jedného predm etu bola povolená 
1 žiačke.
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Menoslov aprobovaných (* označení s vyznam enaním ): 
František  Brániš, M artin  Čeman, Leopold Kolarovič, Ľudo- 

m ír Krištof, Cyril Lahita, Milan Lesák, Teodor Ligač, F ran tišek  
M anduch, Ladislav Mikuš, M ilan Palacka, *Juraj Porubský, 
*Víťazoslav Prokeš, Ján  Puhovich, Ján  Rác, K am il Šimko, K a
rol Šmotlák, M ojm ír Tomašovič, ^František Zelenický, Teré
zia Kupčová, M arta Mace j ková, M ária M aguthová, * Jarm ila  
M andelíková, M argita Mihálová, *Anna M iklášová, *Anna Mi- 
kulcová, Sidónia Okenicová, M ária Ondrejkovičová, *Margita 
Paulovičová, Anastázia Petříková, Petronela Rybárová, *Oľga 
Setváková, M ária Šimková, M arta Šimonffy, Terézia Šlosáriko- 
vá, Jolana Somogyi, M arta Štepitová, Anna Tarová, Anastázia 
Trenčáková, *Emília Valachová, Zdena Vaňová, M arta Veselská.

Doplňovaciu skiiaku dospelosti: Š tefan Borovský-Lancík, 
F ran tišek  Dvoržák a V iktor Beňo.

Písom né skúšky z jazyka slovenského a litera tú ry :
IV.a ročník.

1. škol. a) Končíme dvojročnicu. (tJvaha.)
b) Typujem e v Staske. (Pokus o besednicu.)

2. dom. a) Život — najzaujím avejší šport. (Úvaha na m ot
to: Málo, máličko uč sa čakať od života trénu j 
sa vydržať údery, keď sa pocvičíš, nebudú ťa 
bolieť. M. Rázus.) 

b) Z ku ltú rnych  ak tua lít nášho mesta. (Pokus 
o besednicu.)

3. škol. a) Fraňo Kráľ: Matke. (Literárnoestetický rozbor.)
b) Ukážka z domáceho čítania. (Lit.-estet. rozbor.)

4. škol. a) J iř í W olker: Dělník je  sm rtelný, práce je živá.
(Rozprava.) 

b) D nešná mládež. (Charakteristika.)
5. m aturitná.

ÍV.b ročník.
1. škol. a) Brigádnické hnutie  a my. (Úvaha.)

b) Moja teta. (Charakteristika.)
2. dom. a) Lahké je každé povolanie, do ktorého sa človek

rozumie a m á k nem u aj etický vzťah. M. Rá
zus. (Úvaha.)

3. škol. a) J. R. Poničan: Priepasť. (Lit.-estet. rozbor.)
b) Revolučné doby našich dejín. (Dejepisný p re

hľad.)
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4. škol. a) Učiniť svoi život ikrajším  je večnou túžbou člo
veka. (Rozprava.)

5. m aturitná.

IlI.a  ročník.

1. škôl. P ráca je cťou, práca je  hrdinstvom , práca je vy
slobodením. (Úvaha.)

2. dom. Plánovanie znam ená už polovičný úspech. (Roz
prava.)

3. škol. Železo a jeho význam  v dejinách ľudstva. (K ultú r-
no-historická rozprava.)

4. dom. a) L ekár a učiteľ. (Porovnanie.)
b) Mráz čaruje a zabíja. (Líčenie.)

5. škoľ. a) Ľud sa stáva u nás rozhodujúcou silou v štáte.
(Rozprava.)

b) Zlepšovacie návrhy  na našej škole. (Rozprava.)
6. dom. Výchovný význam  nášho rozhlasu. (TJvaha.)

III.b ročník.

1. škol. Úsilie o zachovanie m ieru. (Úvaha.)
2. dom. Týždeň slovanskej vzájomnosti. (Rozprava.)
3. škol. a) Ako splním e päťročný plán. (Úvaha.)

b) Môj najväčší doterajší úspech. (Životopisná 
črta.)

4. škol. a) Význam februárových udalostí. (Rozprava.)
b) Hviezdoslavov odkaz mládeži. (Pokus o prejav.)

5. dom. Ivan Krasko: Život. (L iterárno-estetický rozbor.)
6. škol. a) Význam rozhlasu. (Pojednanie.)

b) Skúšanie a známkovanie. (Didaktická rozprava.)

III. c ročník.

1. škol. Hviezdoslava: K ľudu, k  ľudu, mládež moja.
(Úvaha.)

2. dom. Voľná téma.
3. škol. Päťročnica — cesta k  socializmus. (Úvaha.)

b) Kukučínovo charakterizačné umenie. (L iterár
na rozprava.)

4. škol. a) Spolupráca študentov a robotníkov. (Rozprava.)
b) Spom ienky z rekreácie. (Pokus o fejtón.)
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5. dom. V ladim ír Roy: Nikdy viac. (L iterárno-estetický
rozbor.)

6. škol. a) Všetko pre dieťa. (Reč.)
b) Letectvo v našej dobe. (Pojednanie.)

Písom né skúšky z jazyka slovenského I. UMŠ.
1. šk. Jeseň. (Líčenie.)
2. dom. Spomienka na m ŕtvych. (Rozprava.)
3. šk. Moja priateľka. (Charakteristika.)
4. dom. Vianočné zvyky u nás. (Voľne.)
5. šk. P ríhoda z m ôjho života. (Voľne.)
6. dom. Dobrý začiatok — polovičný úspech. (Výklad.)
7. šk. Význam výchovy v predškolskom  veku. (Úvaha.)
8. dom. J a r  — mladosť života. (Výklad.)
9. šk. V zdravom  tele zdravý duch. (Výklad.)

10. dom. Sviatok práce. (Dojmy z osláv.)
11. šk. Volná téma.
12. dom. Moje plány na prázdniny. (Úvaha.)

Písom né skúšky z jazyka slovenského II. ÚMŠ.
1. škol. Spomienka na prázdniny. (Rozprava.)
2. dom. Prečo spomíname 28. október? (Úvaha.)
3. škol. Učiteľ a záhradník. (Prirovnanie.)
4. dom. Vianočné zvyky u nás. (Voľné.)
5. škol. Moje plány do nového roku. (Úvaha.)
6. dom. Ako zaseješ — tak  budeš žať. (Výklad.)
7. škol. Storočnica P. O. Hviezdoslava. (Úvaha.)
8. dom. Mygiena školy. (Zdravovedná rozprava.)
9. škol. Môj najväčší doterajší úspech. (Životopisná črta .)

10. dom. Voľná téma.
11. škol. Ženy v slovenskej literatúre . (L iterárna rozprava.)
12. dom. Všetko pre dieťa. (Reč.)

Písom né skúšky z jazyka ruského.

IV.a ročník.
1. Klasicizm v ruskoj lite ra tu re  XVIII. v. (Reprodukcia.)
2. N. V. Gogol. (Reprodukcia.)
3. Sravnienie ruskoj lite ra tu ry  XV III a XIX v. (Voľne.) 

IV.b ročník.
1. Sentim etalizm  v ruskoj literatúre . (Reprodukcia.)
2. A. N. Ostrovskij. (Reprodukcia.)
3. Sravnienie ruskoj lite ra tu ry  XVII i XIX v. (Voľne.)



J ll .a  ročník.
1. Ustnoje narodnoje tvorčestvo. (Reprodukcia.)
2. Skazka fantastičeskaja. (Reprodukcia.)
3. O moloke i moločnvch produktach. (Reprodukcia.)
4. Medveď v lesu. (Reprodukcia.)
5. Charakter. (Reprodukcia.)

IlI .b  ročník.
1. Drevní j e pamjatniki pismennosti. (Reproduíkcia.)
2. Skazka jumoris tičeska j a. (Reprodukcia.)
3. O moloke i moločných produktach. (Reprodukcia.)
4. Medveď v lesu. (Reprodukcia.)
5. Gde sto kúpiť? (Reprodukcia.)

III.c ročník.
1. Byliny. (Reprodukcia.)
2. Morozko. (Reprodukcia.)
3. O moloke i moločných produktach. (Reprodukcia.)
4. Medveď v lesu. (Reprodukcia.)
5. Tvorčestvo A. S. Puškina. (Reprodukcia.)

Písomné skúšky z jazyka ruského.
i .  ú m S.

1. Preklad zo slovenčiny do ruštiny.
2. Pajezdka v gcrod. (Diktovka.)
3. Vaprosy i atvety.
4. Vaprosy i atvety.
5. Preklad zo slovenčiny do ruštiny.
6. Kvartira. (Rasskaz.)

II. ÚMS.
1. Carevna — Ljaguška. (Reprodukcia.)
2. Preklad zo slovenčiny do ruštiny.
3. Charošij malčik, (Reprodukcia.)
4. Preklad zo slovenčiny do ruštiny.
5. Preklad zo slovenčiny do ruštiny.

Skúšky učiteľskej dospelosti.

IV.a ročník.
Skúšky dospelosti v letnom období 1948/49 boly v dňoch 

30. mája—5. júna 1949 za predsedníctva Jána Komiňára. doč. 
.riaditeľa UA v Modre.



Písomné skúšky dospelosti boly dňa 27.—29. apríla 1949»

Témy písomných skúšok z jazyka slovenského i literatúry:
1. Feudalizmus u nás. (Dejepisná rozprava.)
2. Typy demokracie. (Porovnanie.)
3. Historický materializmus a zákonitosť spoločenského 

vývinu. (Filozofická úvaha.)

Témy písomných skúšok z pedagogiky:

1. Socializácia školstva kedysi a teraz. (Rozprava z dejín  
pedagogiky.)

2. Súťaženie na školách. (Didaktická rozprava.)
3. Výchova silnej vôle. (Psychologická úvaha.)

Témy písomných skúšok z jazyka ruského:
1. Dievčatko na majáku. (Reprodukcia.)
2. Pečať a jej značenie dľa gosudarstva.

IV.b ročník.

Skúšky dospelosti v letnom období 1948/49 boly v dňoch. 
—14. júna 1949 za predsedníctva Dr. Andreja Polonca, riadi

teľa Učiteľskei akadémie v Leviciach. Písomné skúšky dospe
losti boly dňa 27., 28. a 29. apríla 1949.

Témy písomných skúšok z jazyka slovenského a literatúry:
1. Elektrina — budúcnosť Slovenska. (Zemepisná úvaha.)
2. Boj za mier po boku SSSR. (Rozprava.)
3. Svetodefiný význam Marxovho učenia. (Filozofická 

úvaha.)

Témy písomných skúšok z pedagogiky:
1. Pramene sovietskej pedagogiky. (Pedagogická rozprava.)
2. Ctižiadosť a pretekanie. (Didaktická rozprava.)
3. Fantázia so zreteľom na vyučovanie. (Psychologická- 

úvaha.)

Témy písomných skúšok z jazyka ruského:
1. Mrzák a husliar. (Reprodukcia.)
2. O umení. L:.:. .



Podporný spolok ústavu.

Činnosť spolku ovplyvňujú predpisy o viazaných vkladoch.
Finančný stav spolku: v cenných papieroch 20.640 Kčs 

n a  viazaných vkladoch v Slov. hyp. a komunálnej banke( teraz 
Investičná banka, národný podnik, Oblastný ústav pre Sloven
sko v Bratislave, Gorkého ul. 11) 945.30 Kčs, na bežnom účte 
v  Mest. spor. v Bratislave 1.655 Kčs.

Z tejto sumy väčšina ie uložená v cenných papieroch, čo 
má za následek, že týmito hodnotami predbežne nemožno dispo
novať, lebo predpisy o uvoľňovaní vkladov nevzťahujú sa na 
cenné papiere.

Poľnohospodárske praktikum.
Pozemok, určený na školskú záhradu, bol rozdelený na 

hriadky, na ktorých sa pěstovaly rozličné druhy zeleniny. O vy
sadenie a pestovanie sa staraly tretie a štvrté ročníky ústavu 
pod vedením prof. Imricha Nemca. Žiaci mali tak možnosť 
prakticky prevádzať z poľného hospodárstva to, čo sa preberá 
na náuke o hospodárstve.

MO-ČSM na tunajšom ústave má 228 členov. Dňa 21. ja
nuára 1949 bolo valné shromaždenie, na ktorom zvolili týchto 
funkcionárov:

predseda M. Števčeková, III.c, podpredseda O. Oravcová, 
J ll.b , tajomník O. Lacika, Ill.b, kult. ref. M. Mokošová, III.c, 
soc. ref. E. Vadovská, II. ÚMŠ, šport. ref. R. Vido, III.c, poklad
n ík  A. Belan, III.b, zapisovateľka A. Tužínská, Ill.a, revízori 
Spustová, III.b, K. Mikulič, III.c.

Dňa 24. okt. sväzáci nášho ústavu zúčastnili sa na NSM poč
tom  228. 178 brigádnikov pracovalo na úprave škol. ihriska, 
'kde odpravcovali 1368 hodín. 50 členov KBUA pracovalo 
v Slovenských bavlnářských závodoch na úprave továrenskej 
záhrady, kde odpracovali 300 hodín a po skončení práce vyplni
lo zakladajúcu schôdzku ZOSSM hodnotným programom.

K ultúrna brigáda (KBUA), pozostávajúca z 50 členov, pod 
vedením prof. E. Višňovskej, prispela svojimi číslami pri rôz
n y ch  príležitostiach, na akadémiach, sväzáckych večierkoch, 
atď. Dňa 17. marca predviedla celovečerný kultúrny program 
arm áde v Dynamitke, za prítomnosti zástupcov URSSM, gene
rá la  Širicu a iných vojenských hodnostárov. Po úspešnom vy
s tú p en í v Dynamitke, dňa 20. marca odchádza KBUA na dva 
týždne do Poľska. V tomto čase v Poľsku prebiehala SFDM.
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P rvým  mestom, kde naši sväzáci vystupovali, bol W roclaw. 
Potom  nasledoval celý rad väčších a m enších miest, až 26. m ar
ca došli do Varšavy. Vo V aršave m ali naši sväzáci možnosť 
vidieť m im oriadny elán a pracovné úsilie varšavských robot
níkov a technikov na výstavbe novej Varšavy. V aršavskú m a
nifestáciu, konanú tiež v rám ci SFDM, na k to re j sa zúčastnily 
i delegácie z Grécka a Albánska, za československú mládež 
pozdravila s. M. Stevčeková. Na celom zájazde po Poľsku stre 
ta li sa naši sväzáci s porozum ením . Okrem pekných spomienok, 
odnášali si množstvo pam iatkových darov, k toré im darovali 
b ratia  Polici. Dňa 31. m arca v racajú  sa zpät na Slovensko 
a hneď o pár dní predvádzajú celovečerný program  bratislav
ským  sväzákom v Redute, kde za vzorné vystúpenie a dobré 
reprezentovanie československej mládeže v Poľsku obdržali 
pam iatkové dary.

M. Stevčeková a H. Tarová m aly náborové prednášky do 
sväzu vo viacerých organizáciách.

25.— 27. I. 1949 zúčastnily sa dve členky MOSSM ústred 
ného politického školenia, ktoré prebiehalo v Klecanoch a D e
m änovských jaskyniach.

80 členom ústavu, ako odmenu za doterajšiu  prácu, po
sky tla  URSSM rekreáciu v Račkovej doline a Tatranskej kotli
ne. A naši sväzáci aj tu  pracujú. KBUA pod vedením  prof. 
V išňovskej predvádza obyvateľom P ribylinv  Ikultúrno-zábavný 
program .

Na ústave bolo utvorených 20 úderiek, k toré súťažia ako 
v prospechu, tak  i v mimoškolskej práci.

Naši sväzáci vždy a všade hájili dobré meno ústavu a vo 
svojich voľných chvíľach pom áhali pracovať tam, kde bolo po
moci treba.

Povinné filmové predstavenia.

Žiactvo tunajšieho ústavu zúčastnilo sa na týchto filmových 
predstavení ach :

15. XI. 1948 Sprisahanie.
14. XII. 1948 M adame Curie.
24. I. 1949 Muž s puškou.
3. II. 1949 Pieseň tajgy.
22. II. 1949 Veľký prielom.
28. III. 1949 Pásm o krátkych poučných filmov.
25. IV. 1949 Pásmo krátkych poučných filmov.
12. V. 1949 Pieseň o siete.



Branná výchova.
Veliteľom brannej výchovy na ústave bol des. ašp. n. z 

št. prof. M iroslav Rovný. B ranná výchova sa prevádzala p re
važne v hodinách telesnej výchovy, hier, vo vlastivedných p red 
metoch, v  dvoch norm álnych pochodových cvičeniach v jese
n i 1948. Jedno z týchto bolo celodenné. Dňa 29. sept. 1948 vy
razily  tre tie  ročníky a I. TJMŠ z Bratislavy smerom na Dev. 
Jazero, Pajštúnsky  hrad, K ošariská— Sv. Jur. Š tv rté  ročníky 
opačne cez Svätý J u r  na Košariská v M alých K arpatoch a do 
Lozorna. O statné pochodové cvičenia boly nahradené pracovnou 
povinnosťou. Od 1. do 14. februára  bola polovička žiakov na 
rekreácii v  Račkovej doline v Liptovských Tatrách a druhá na 
V eternej chate v  T atranskej kotline, kde sa cvičili v terénnej 
lyžovačke. Príspevkam i k ukázňovaniu boly i pochody so spe
vom na jednotlivé filmové predstavenia, pochody v prvom ájo
vej oslave, nástupy  do práce na Slovanskú cestu, na sm enú 
mládeže, na úpravu  parkov, volejbalového stadiónu VO JTO 
B ratislavy na Palisádach, masový beh hviezdicový, na ktorom  
sa zúčastnilo 90% žiakov a masový beh v  Deň víťazstva, na 
ktorom  sa zúčastnilo 100% žiakov a 65% žiačok. Ako čiastočnú 
náhradu  za pochodové cvičenia usporiadaly tre tie  ročníky 
v  dňoch od 17. do 23. júna  t. r. brannoprírodovedné exkurzie: 
III.c ročník celým juhom  stredného Slovenska od Banskej 
Štiavnice cez Poľanu, Ľubietovský Vepor k Podbrezovej, Dob
šinskej ľadovej jaskyni, Sokolmi k Čingovu, Spišskej Novej 
Vsi, ďalej na M argecany, Smolníkv, K rásnu Hôrku, Domicu 
a cez Plešivec zpät do Bratislavy s nocováním v  stanoch. IlI.a  
roč. Slovenským  Rudohorím  a III.b roč. turistikou vo Vysokých 
Tatrách. I. ročník ÚMŠ pripojil sa k plánu tretieho a ročníka.

Telesná výchova.
Presťahovaním  ústavu  na K alinčiakovu ulicu získaly hodi

ny  telesnej výchovy ideálne telocvičné prostredie v susedných 
štadiónoch: plaveckom, zimnom, ľahkoatletickom  a hernom. 
So správou stadiónu ROH Štefánik m ala škola dohodu o užíva
ní; na plavecký a zim ný si priplácali žiaci m inim álny poplatok 
sami. V zim ných mesiacoch sa cvičilo v m iestnej aule — pro
vizórnej telocvični, na náradí čiastočne prenesenom  z Kvačalo- 
vej ulice. Našťastie počasie bolo pom erne m ierne a zväčša sa 
chodilo na spom enuté ihriská.

Dobrovoľné cvičenie bolo vždy v stredu popoludní v jed
nom  oddelení pre žiakov, v jednom  pre žiačky. Čiastočnou 
brzdou pre pestrý telocvičný program  v hodinách bol nedosta-
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tok  zimnej obuvi, korčuli lyžiarskych topánok. Triedy si pom á
haly vypožičiavaním.

Vzhľadom na veľké m nožstvo verejných vystupovaní žia
kov  v sboroch, recitáciách, tancoch a vôbec mládežnícke] práci, 
holo m enej výlučne športových stre tnu tí s iným i ústavm i.

Dobre p ripravení žiaci zúčastnili sa 90% Hviezdicového 
behu a v  tomto behu obsadili jednou rýchlou štafetou čestné 
d ruhé miesto na svojej tra ti. Na Behu víťazstva zúčastnili sa 
všetci chlapci /a dievčatá z troch štvrtín . V m áji boli chlapci 
v  Modre, kde sa s tre tli s tam ojšou UA vo volejbale, basketbale 
a futbale. Až na tesnú porážku 1:0 vo futbale skončil zájazd 
úspechmi. Odvetné stre tnu tie  v  B ratislave v m áji odpadlo pre 
prudký, leják a uskutočnilo isa 27. júna po m edzitriednej športo
vej súťaži medzi tretím i ročníkm i vo 'vo lejbale , basketbale, 
hádzanej, fu tbale a ľahkej atletike, p ri čom v ľahkej a tletike 
sa bodovalo koeficientom z počtu, násobeným  počtom zúčastne
ných okrem norm álnych bodov za um iestenie. Na branno-prí- 
rodovednej exkurzii stretol sa tre tí c ročník so svojimi spolu
žiakm i v Leviciach a na rožňavskom gym náziu vo volejbale 
a basketbale.

Telovýchovným referentom  na ústave bol Rudolf Vido 
z III.c. ročnílka. N iektorí žiaci a žiačky úspešne reprezentovali 
školu na verejných športových podnikoch: M ilan Závracký 
z IlI.b. ročníka h ral dvakrát m edzištátne fu tbal za Českosloven
ské dorastenecké družstvo, Rudolf Vido za futbalovú jedenástku 
Slovenska, Zdena Vaňová z IV.b. ročníka basketbal za SVŠ 
Bratislava, M argita Kupková z III.c. ročníka vyhrala beh 
2o. októbra na stadióne NV vo vyššej katergórii dorasteniek, 
Jaroslav  Ferianc zo IV.a. ročníka bol na Behu 28. októbra celko
ve tretí.
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Stav sbierok
Sbíerka

51. XII. 1947 31. XII. 1948
lnv. č. Kusov Cena lnv. č. K usov Cena

K prof. 1.499 1.501 34.757*70 1.536 1.538 38.323*20
Kž 111 125 3.926-00 286 286 21.61 Г50
D 27 27 690*00 27 27 690*00
Z 54 55 3.480*00 54 55 3.480*00
MDg 1C 10 720*00 10 10 720*00
P £52 356 25.350 00 352 356 25.350-00
Ch 49 88 797*00 49 88 797-00
F 140 140 9.925.00 140 140 9 .82500
K~P 12 17 2.850.00 12 17 2.850'CO
Hv 135 135 42.330Ю0 138 138 42.345-00
Tv 128 478 36.056*00 129 129 384*10
T hr? 19 25 4.663-00 19 25 4.663*00

3. Stipendia

A. SFava internátnych poplatkov:
1. I. štát. stredoškol. chlapč. in te rnát na ul. 29. augusta.

880 Kčs mesačne: Štefan Adamčík, III.c, Jozef Kováč,.
III.c, Ján  Rác, IV.b.

770 Kčs mesačne: O liver Lacika, III.b, F ran tišek  T ruh
lík, III.c.

2. II. štát. stredoškol. chlapč. in ternát V. I. Lenina na Ka
linčiakovej ul.
880 Kčs mesačne: Jozef Barančík, IV.a, Ju ra j Porub

ský, IV.b.
3. III. štát. stredoškol. chlap,, in ternát na Legionárskej uL 

770 Kčs mesačne: Ján  Hollý, IV.a.
4. I. štát. stredoškol. dievč. in ternát na Rajskej ul.

880 Kčs mesačne: Božena Durcová, IV.a, Anna M ikul- 
cová, IV.b, M argita Paulovičová,
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IV.b, Em ília Valachová, IV.b, Ju d ita  
Bieleková, IlI.a, Jud ita  Hudáková, 
ÜMS, za I. polrok: M argita S uchán- 
ska, ÚMŠ.

770 Kčs mesačne: Ladislava Nováková, tJMŠ.
660 Kčs mesačne: Anna Hvožďarová, IV.a, Ja rm ila  

M andeliková, IV.b,
550 Kčs mesačne: za I. polrok: Otília A lberty, ÚMŠ.

5. II. štát. stredoiškol. dievč. in ternát na ul. M ateja Belu 
880 Kčs mesačne: M ária Števčeková, III.c,

za I. polrok: Oľga Oravcová, IlI.a. 
550 Kčs mesačne: za I. polrok: Oľga Polláková, III.c.

6. III. štát. stredoškol. dievč. in te rnát na Nedbalovej u l  
880 Kčs mesačne: Anna Blažičková, IV.a, Anna Miklá-

šová, IV.b, Anna Setváková, IV.b, 
M ária Kujanová, НГ.а, Alžbeta Šedo- 
vičová, Ili.a , Anna M iklášová, ÚMŠ.. 

770 Kčs mesačne: Oľga Janovičková, IV.a,
za I. polrok: M ária Klenová, ÚMŠ- 

660 Kčs mesačne: Anna K landuchová, III.a.
550 Kčs mesačne: za I. polrok: Izabela Pravňanská* 

ÚMŠ.

B. Študijná podpora:
3.000 Kčs: Zdena Bartoňová, IV.a, Anna Dobiášová, TJ M Š..
2.500 Kčs: Terézia Dežďová, III.a, Anna Pávnicová, ÚMŠ*.

Irena Koblišková. ÚMŠ.
2.000 Kčs: Oľga M artinková, Ili.a , Anna Baričičová, III.a^

Alžbeta Klímová, Ill.b , Vlasta Drobná, Ill.b ,
Em ília Karovičová, III.c,Terécia Bezáková, IV.a^ 
M ária Hurbaničová, IV.a, F rantišek  Butko, IV.a^ 
G ertrúda Turčeková, ÜMS, M ária Olšanová, 
ÚMŠ.

1.500 Kčs: Antónia Šurinová, III.c, Valéria Tureničováy
III.c, Víťazoslav Prokeš, IV.b,

1.000 Kčs: M ária Šurinová, III.a, Anna Randziaková, III.c..
Dovedna Kčs 288.000-
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5. Soznam žiakov v škol. roku 1948/49
* označení skončili školský rok s veľmi dobrým prospechom.

íll.a  ročník Triedny prof.: Imrich Nemec.
1. Anna Baričičová z Ivánkv pri Dunaji. 2. Bernardína 

Barteková z Nemšovej, 3. Zdena Begáňová z Olomouca (Brati
slava). 4. Judita Bielková zo Šterús Pustej Vsi. 5. Terézia Dež- 
dová zo Závodu. 6. Terézia Dojčáková zo Závodu. 7. Ľubuša 
Dolinková z Bratislavy—Petržalky. 8. Mária Dudašová z Pa- 
vloviec n/Uhom. 9. Elena Hudecová z Bukoviny. 10. Mária Ja - 
kubčová zo Spišského Bystrého (Blatná na Ostrove). 11. Ge- 
novéva Juhanesovičová zo Sološnice. 12. Margita Kapustová 
z Mýtnej Novej Vsi (Prievidza). 13. *Anna Klandúchová z Ko
stolného. 14. *Irena Koči z Čačova (Bratislava). 15. Marta Kollá- 
rová z Mošteníc. 16. Anna Kudelová z Trubína. 17. *Mária Ku- 
janová z Malých Levár. 18. Jozefína Macháčková z Bratislavy—  
Petržalky. 19. Oľga Martinková z Košeckého Rovného (Most 
na Ostrove). 20. Darina Maštrlová zo Stepanova (Lab). 21. *Etela 
Mistríková z Malaciek (Bratislava). 22. Oľga Oravcová z Čach- 
tíc. 23. Mária Pavelková zo Závodu. 24. Júlia Perdíková z Rá- 
koša. 25. Veronika Pietruchová zo Sv. Jura. 26. Alžbeta Snop- 
čoková z Bratislavy—Rače. 27. Anna Stančíková z Kostolného. 
28. Otília Szarková z Trenčína (Bratislava—Prievoz). 29. Alžbe
ta Sedovičová z Kostolného. 30. Anna Sišuláková z Bratislavy. 
31. Mária Surinová z Borinkv. 32. Melánia Tanglmayerová 
z Bratislavy—Rače. 33 Otília Trcková z Košíc (Bratislava). 
34. Alojzia Tužinská z Novej Bane (Bratislava). 35. Terézia 
Závodsíká zo Závodu.

Ill.b ročník. Triedna prof.: Tatjana Čipková.
1. Anton Belan z Bratislavy. 2. Stefan Černý z Leopoldova. 

3. [Ján Číž z Brezolup.] 4. Ignác Ďurďovič z Bratislavy. 5. Ma
rek Chrappa zo Svätého Jura. 6. Alojz Janečka zo Sološnice. 
7. [Ján Janoviak z Námestova (Most na Ostrove)]. 8. Karol 
Juračka z Bratislavy. 9. Miloš Kobliška z Komárna (Dunajská
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S tred a). 10. O liver L acika z D olného Lopašova. 11. M ilan M atlo - 
vič j o Z áhorskej B ystrice. 12. D u šan  M elicher z D veřn íka. 
13. M atej N ovák z Jaŕoviec. 14. V ojtech  N ovotný  z H ájne j 
N ovej Vsi. 15. H u b e rt S lezák  z B ratis lavy . 16. Jozef S trašk o  
z B orinky. 17. M ilan Z áv rack ý  zo Zohora. 18. V lasta  A belová 
z U hrovca. 19. V lasta  D robná z P e trža lk y , 20. F ran tišk a  H orin - 
k o v á  z L ozom a. 21. J a rm ila  H ubáčková z B ra tis lavy . 22. M ária  
J a k u b íková z P a lá rik o v a  (B ratislava). 23. A nna Ju ra šo v á  
zo S ta re j T ure j. 24, *Alžbeta K lim ová z K uchyne. 25. A nna 
K ohán i z P av lov iec nad  Uhom . 26. A nna K ožu chová z R ohož- 
n ík a . 27. H elena K rúpová z B ratis lavy . 28. A nastázia  N ěm cová 
z P laveckého  S vätého  M ikuláša. 29. M agda P ažitová z H rn č ia
roviec . 30. M ária R ohlíčková z M alaciek. 31. A u g u stín a  S pusto - 
v á  z B ratis lavy . 32. A gneša Šablicová z Lozorna. 33. [H elena 
T ýlešová zo Skačanského  H rad išťa  (B ratislava)]. 34. A nna 
Z aičková z P e rn ek u  n a  Z áhorí. 35. M arg ita  K ročanová z B ra ti
slavy .

3II.C ročník. T ried n y  prof.: M iroslav Rovný.
1. *Štefan A dam čík  z Veľkého Rovného. 2. Ľ u d o v ít Beňo 

z H ostie (B ratislava). 3. Jozef Č erňanský  z M alej Č iernej (L i- 
v ín sk e  Opatovce). 4. J á n  C hovanec z G ešajova. 5. E m il Ju rk o v ič  
z  P laveckého  Š tv rtk a . 6. K aro l K ičina z C htelnice. 7. * Jozef 
K o v áč  z B u tín a  (Brezová pod B radlom ). 8. Š te fan  K u jan  
z M alých L evár. 9. D ezider M ačai z B ernolákova. 10. P avo l 
M arko  z M alých Č aníkoviec. 11. Jozef M atú š z V eľkých L evár. 
12. K am il M ikulič z B orinky. 13. A nton  R em eň z Jaso  vej 
(Caka). 14. Im rich  R u tšek  z N itrianskeho  R udna. 15. F ran tišek  
T ru h lík  z N ových Z ám kov (S tará  Turá). 16. J á n  U h rín  z K la - 
sta.vy. 17. R udolf Vido zo S vätého  Ju ra . 18. A gneša Á belová 
zo Sološnice. 19. A nna D obošová z T renčína. 20. A nna D učai 
z G regoroviec (M iloslavov). 21. V aleria  Jan ečk o v á  z D ojču. 
*22. E m ília K arovičová z L ozom a. 23. A n tón ia  K ohú tová  zo So
lošn ice . 24. M argita  K upková z M iloslavova. 25. V eronika 
M áarová z Leopoldova. 26. Jú lia  M atonoková zo S p išských  
H anušoviec. 27. M arg ita  M okošová z P a ríž a  (B ratislava). 
28. Oľga P o láková z H andlovej (S tará  Turá). 29. M ária Š tevče- 
k o v á  z R užom berka. 30. A ntón ia Š u rinová z Lozorna. 31. A nna 
T tandziaková z K lina  (Dolné V esteníce). 32. *Eva T rčková z B ra 
tis la v y  (Praha). 33. ^V aleria T uren ičová z D vorník . 34. *Elena 
Z ajacová  z R im avskej Soboty (S tará  Turá).
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IV.ä ročník. Triedny prof.: Darina Haviaro\úĽ
1. Jozef Barančík z Podolia. 2. F ran tišek  Butko zo Sloven

skej Novej Vsi. 3. F ran tišek  Curka z B ratislavy (Studienka).
4. V ladim ír Dubecký z Gbelov (Bratislava). 5. Jaroslav  Ferianc 
z Bratislavy. 6. Ján  Gálik z Veľkého Grobu. 7. F ran tišek  H aff- 
n e r z Veľkých Levár. 8. V iktor H anák z Dolného Lopašova. 
9. *Zefirín Hečko zo Smolenskej Novej Vsi. 10. Štefan Holček 
z Valtovho Súra (Veľké S úr ovce). 11, *Ján Hollý z Lubiny.
12. Viliam H rušecký z Gbelov, 13, Jozef Ivica zo Svätého 
Jura . 14. Ján  Jazvinský z Bruyéres de Sévres (Dolné Bzince). 
15. Viliam Jesenkovič z Jaroviec. 16. Štefan Koporec zo S tu
dienky. 17. Stefan Šinský z Pravotic. 18. Elena Achbergerová 
zo Svätého Jura . 19. Irena Andelová z Bratislavy. 20. Zdena 
Bartoňová z Ivanoviec. 21. Rozália Bartovičová zo Svätého 
Jura . 22. V iera Bendíková z Holíča. 23. M ária Beňovičová 
zo Svätého Jura . 24. Terézia Bezáková z Chynorian (Bratisla
va). 25. *Anna Blažíková z M alých Levár. 26. Oľga Bošková. 
z Levíc (Bratislava). v27. Pavla Brezovská z M ástu (Stupava). 
28. *Božena Durcová zo Starej Turej. 29. Pavla Fuksová z Ro- 
hožníka. 30. Božena Guryčová z Bánova (Bratislava). 31. Teré
zia Hollá z Veľkých Levár. 32. M ária H rdinová z M alaciek 
(Bratislava). 33. Elena Hubová z Nemčíc. 34. M ária H urbaničo- 
vá z Lozorna. 35. Anna Hvožďarová z Lubiny (Stará Turá). 
36. A urélia Ilčíková z B ratislavy (Senica n/M yjavou) 37. Oľga 
Janovičková z Brezovej pod Bradlom. 38. Angela Jedličková 
z Kremnice. 39. *Ľudmila Klimáčková zo Starej Turej. 40. Kvě
toslava Kovarčíková z M yjavy. 41. Cecília M asárová z K ory t- 
ného. 42. Alica Pašková z M ýtnej (Svätý Jur). 43. *Mária Šim
ková z Kuchyne. 44. Blažena Spitzkopfová z Vvhien (Z laté 
Moravce). 45. Viera Svejkovská z Bratislavy—Petržalka.

IV.b ročník. Triedny prof.: Peter Uhlík.
1. F ran tišek  B rániš zo Zvončína (Bratislava). 2. M artirt 

Čeman z P itvaroša (Jánovce). 3. Leopold Kolarovič z Dubovian 
(Veľké Kostolany). 4. Ľubom ír K rištof z Bohunic (Bratislava).
5. Cyril Lahita z Továrneho (Bratislava). 6. Milan Lesák z Bre
zovej pod Bradlom. 7. Teodor Ligač z Cápora (Bratislava). 
8. F ran tišek  M anduch z M alých Ripnian. 9. Ladislav Mikuš 
zo Smrdákov. 10. M ilan Palacka z Bánova. 11. Ju ra j Porubský 
z Nadlaku (v Rum unsku). 12. *Víťazoslav Prokeš z Bratislavy.
13. Ján  Puhovich z Cunova. 14. Já n  Rác z Cabaja, 15. K am il 
Šimko z B ratislavy—Rače. 16. Karol Šm otläk z K rušóviec (2 a -
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bokreky nad N,)v 17. M ojmír Tomašovič z Brna (Svätý Jur>.
18. F ran tišek  Zelenický z Cabaja. 19. Terézia Kupcová z-Nedá— 
šoviec (Vlčkova). 20. M arta M acejkcvá z MelČíc (Trenčín) .
21. M áňa M aguthová z Jablonova (Bratislava). 22. Ja rm ila  
M andelíková z Močidlan 23. M argita Mihálová z Kuklová. 
24. Anna M iklášová z Vaďoviec. 25. Anna M ikulcová z H erk i- 
m era USA (Stará Turá). 26. Sidónia Okenicová z Holiča. 
27. M ária Ondrej ко vičová z Kom árna (Sv. Jur). 28. Anna P a -  
pánková z Kuklová. 29. M argita Paulovičová z N itry (Horné 
Opatovce). 30. Anastázia Petříková z Perneka. 31. P etronella  
Rybárová z Lazian. 32. *Oľga Setváková z Lubiny. 33. M ária  
Šimková z Perneka. 34. M arta Simonffv z Brunoviec (Nové 
Mesto). 35. Terézia Šlosáriková z Podunajských Biskupíc, 
36. Jolana Šomogvi z Amadeovských Korčian. 37. M arta S tep i- 
tová z Kosíc (Bratislava). 38. Anna Tarová z Perneka (Malacky). 
39., Anastázia Trenčáková zo Žiliny. 40. *Emília Valachová z Ko
stolného. 41. Zdena Vanová z Prešova (Bratislava). 42. M arta  
Veselská z Bratislavy—Rače.

I. roč. tJMŠ. Triedna učiteľka: Ľudmila Dupkalová.
1. ^K atarina Adamová z Tekovských Kľačán. 2. P riska Be

ránková zo Sládkovičova. 3. *Sidónia Bernadičová z Hoste (Bra
tislava). 4. Anna Dobiášová z Kubrej. 5. M ária Drobná z Hoste. 
6. M ária Ferenčáková z Jakubova. 7. Anna Goffová z Veľkej 
Breznice. 8. Anna Horníková z Kuchyne. 9. Erika H rom átková 
z Bratislavy. 10. Oľga Hudecová z Uhrovca. 11. Em ília Chovan
cová z Dolných Bziniec. 12. Anna Juhásová z Pavloviec. 
13. M argita Kepštová z Pucova. 14. Filom éna K ršková z H radca 
(Bielovce). 15. M ária Kubaliaková z Rohoznej (Brezno). 16. An
na Laškody z Pavloviec. 17. Leopoldina Lehm annová z Dolných 
N aštíc (Bratislava). 18. Soňa Migátová z Turč. Sv. M artina.
19. Alžbeta Moravcová z Dvorníka (Vralkuňa). 20. M ária O lša- 
vová z Dobrej n/Ondavou. 21. Edita Páleníková z Tvrdom estíc.
22. Želm íra Píšová zo Zarnoviec (Smolenice). 23. Izabela P ra v -  
ňanská z Trnavy. 24. M agdaléna Sedilová z Tajova. 25. E lena  
Schillová z Baky. 26. M argita Sm itková z Pucova. 27. M arta 
Sziiczová z Dolných Salíb (Nová Lehota). 28. Em ília Šedovičová 
z Kostolného. 29. Jozefa Šimorová z Beckova. 30. Anna Špač
ková z Topoľčian (Bratislava). 31. Anna Tajcnárová z Košolnej. 
32. G ertrúda Turčeková z Horňán (Továrniky). 33. *Ľudm ila 
V arinská z Paderoviec. 34. M ária Karapová z Košíc.



II. ročník ÚMŠ. Triedna učitelka: Helena Harkabusová.
1. *Otília Alberty z Michalovej (Tisovce). 2. Mária Buschová 

zo Svätého Jura. 3. Elena Fabianová z Hermanoviec. 4. Marta 
Hájková z Gajár. 5. Mária Hoďová z Malaciek. 6. Judita Hudá- 
ková z Csanádalberti (Diakovce). 7. *Božena Janotková z Vavri- 
šová. 8. Mária Klenová zo Stefanova. 9. Irena Koblišková z Ko
m árna (Dunajská Streda). 10. Mária Machová z Palárikova. 
11. Valeria Makytová z Malaciek. 12. Paula Michalíková z Det
vy. 13. Anna Miklášová z Kostolného. 14. Emília Mosná z Pod- 
kylavv. 15. Jaroslava Náhliková z Gešajova. 16. Ladislava No
váková z Tučína. 17. *Anna Olšanová z Banskej Bystrice (Bra
tislava). 18. Anna Omostová z Bernolákova (Pezinok). 19. Ľud
m ila Pavlačková z Fiľakova (Bratislava). 20. Anna Pávnicová 
z Hút. 21. Regina Pilcová zo Surt (Pusté Čemerné). 22. Ida 
Režová z Merašíc (Lukáčovce). 23. Margita Suchánská z Nadla- 
cu — Rumunsko (Suranv), 24. Anna Tarová z Malaciék. 
25. Mária Tkáčová z Lesného. 26. Eleonóra Vadovská z Košíc 
(Levoča). 27. Anna Vavrovičová zo Starei Turej. 28. Božena 
Veverková z Letovíc. 29. Ľudmila Zváčová z Mor. Sv. Jána. 
30 . Zlatica Zvarová z Bratislavy—Rače.
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