
Listujeme v histórii Súkromného slovanského gymnázia 

2.časť 

 

Máte radi plesy? 

Niekoho možno zaujímajú len klebietky okolo tejto spoločenskej udalosti, no k histórii našej 

školy patria aj takéto slávnostné podujatia. A podľa zúčastnených pomerne obľúbené.  

1. reprezentačný ples SSG sa konal vo februári 2001 a vychádzal z tradície známych 

slovanských plesov v minulosti. Záštitu nad  plesom prevzal vtedajší veľvyslanec Poľskej republiky pán 

Komornicki. Preto bol tiež prezentáciou poľskej kultúry, predvojnových bálov v Krakove a poľského 

kulinárskeho umenia. Nasledujúce fašiangové sezóny sa pod charakter reprezentačného plesu 

podpísali  ďalšie spriatelené krajiny a ich veľvyslanectvá, hlavne chorvátske. 

Musíme  spomenúť ešte  inú formu plesov - stužkové slávnosti, ktoré sa u nás konajú 

pravidelne od roku 1997, keď zelenú stužku dostávali prví absolventi päťročného štúdia. A viete že 

„Navždy sa zachová v pamäti stužková“ je  refrén vždy toho istého a predsa jedinečného zážitku? 

Barbora Rybáriková z 5.B, jedna z našich najstarších absolventov, v bulletine SSG v novembri 1998  

píše: „ Je to tak. Nikdy nezabudnem na chvíľu, keď sme večer slávnostne stáli v dlhom dvojrade. 

Zmenení a krásni. Zdalo sa, že v tom momente sme boli najdôležitejší na svete...A k tomu ešte 

nádielka akých-takých chaosov. Napriek všetkému dobrému i zlému, čo nás v prípravnej fáze 

stretávalo, odvážim sa konštatovať, že stužková dopadla na výbornú...“ Tí, čo ju už máme za sebou, 

vieme, o čom bola táto pesnička. 

Pri čítaní žltnúcich stránok o našej škole sa na fotografiách, v článkoch aj pod nimi medzi 

autormi objavujú mená a tváre vtedajších žiakov, s ktorými sa  dnes môžeme stretnúť  v novom 

kontexte: „ Každý rok sa štúdium slovinského jazyka o niečo obohatilo. Či už to bol výlet do Slovinska, 

alebo návšteva slovinských študentov z družobnej školy vo Velenje. Tento rok však skončili sladké 

časy, pod krk nás chytila pani maturita...Po jej absolvovaní si už naši spolužiaci vychutnávali 

postmaturitné obdobie, a my,  „Slovinci“, sme ešte v júni absolvovali denne aspoň 4 prednášky na 

velenjskom gymnáziu...Popri tom sme  prekladali slovinské texty a chystali sa na galavečer slovinsko-

slovenskej literatúry, ktorý mal byť v deň nášho odchodu domov. Už týždeň predtým o tom písali 

miestne slovinské noviny. To ešte šlo, ale keď nám do študovne vbehol televízny štáb, už bolo horšie. 

A tak som napokon pozvanie do ich Dobrého rána prijal len ja a spolužiačky Ida a Milada...“ píše v lete 

1999 Juraj Turis, dnes úspešný televízny a najmä rozhlasový moderátor. Možno mu bol vtedy 

ponúknutý mikrofón osudný. 

Z ďalších stránok histórie sa dočítame: „Jedného dňa som si v schránke našiel pozvánku od 

primátora Moravčíka. Išlo o stretnutie s talentovanou mládežou v Primaciálnom paláci, kde nám - 

žiakom a ich pedagógom - malo byť udelené ocenenie za reprezentáciu školy i Slovenska...Študenti 

a učitelia spoločne v dvojiciach preberali ceny. Naša pani profesorka N. A. Bondarenko bola v tom 

čase v Moskve, pamätný list som teda prevzal za ňu. Ďakujem za to, že ma skvele pripravila na 

víťazné ťaženie v olympiáde v ruskom jazyku v Moskve...“ píše v bulletine SSG v marci 1999  ďalší 

úspešný žurnalista a organizátor kampaní v oblasti športu a ochrany ľudských práv Sergej Danilov. 

Spolu so spolužiakom Sergejom  vysoké ocenenie, ale tentokrát za úspech v rodnom jazyku, 

dostala aj Kristína Šudová, dnes Tomčániová. Obaja zabodovali v súťaži Európa v škole. Kristína si 

zo 7. ročníka odniesla už najvyššie ocenenie už druhýkrát. Aj dnes sa Kristína Tomčániová venuje 

písaniu  - je napríklad autorkou knihy s dobrým ohlasom Tajomstvá mojej ulice, ktorá hravou formou 

mapuje históriu starého Prešporka. 



Knihy, najmä tie pre mladších čitateľov, sú dotvárané ilustráciami.  Aj na tomto poli má naša 

škola svoje meno absolventa. Tomáš Klepoch sa zúčastňoval na slovensko-poľskej výtvarnej súťaži 

Bohúňova paleta, do ktorej sa SSG zapojilo viackrát. Po rokoch - v roku 2011, bol už držiteľom Zlatého 

jablka na Bienále ilustrácií. Za svoje linoryty dostal viacero cien - cenu Najkrajšie detské knihy zimy a 

Najkrajšie knihy Slovenska. 

Mien spojených so Súkromným slovanským gymnáziom je za vyše 20 rokov naozaj veľa. 

O niektorých z nich bude reč znova nabudúce. 

 

        Do čítania  Zuzana Godálová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


