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Editoriál Časopis ANDREJ

Pri príležitosti oslavy 30. výročia založenia 
GSA si uvedomujem, že práve ty, čo čítaš 
riadky tohto časopisu, sa zároveň stávaš 
tvárou GSA, ba môžeš sa stať jeho oporou. 
Nie, nemýlim sa. Tvoja prítomnosť na GSA, 
tvoje priateľstvo, tvoja pomoc či modlitba 
sú súčasťou diela, na ktoré sa po 30 rokoch 
dívame ako na dobré a užitočné. 

Naša škola, naše GSA si zaslúži obrovskú 
vďačnosť za každodenné putovanie od 
jeho zakladateľov a prvých žiakov až po 
dnešné časy – tie, ktoré prežívame práve 

teraz. Na týchto stranách sa dočítaš o mo-
mentoch, na ktoré sme hrdí, o momen-
toch, ktoré stáli veľa obety a priniesli nám 
veľa radosti. 

Nech GSA aj cez tvoje ruky rastie ďalej 
v ústrety potrebám dnešného a budúce-
ho sveta. Nech nás požehnáva Pán. Buď 
tvárou GSA, staň sa jeho oporou.

Kamil Nemčík, riaditeľ školy 
Foto: archív autora

Editoriál

Andrej

Číslo: jar – leto 2022
Autori:  žiaci a učitelia GSA
Editori: Pavel Izrael, Anna Viglašová
Obrázok na obálke: Karin Dittrychová, III. B
Grafická úprava: Martin Kuniak
Vydáva: Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
Kontakt: pavel.izrael@gmail.com, viglasova@gsa.sk

Vychádza s podporou EU (Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja) 
v rámci Operačného programu ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk

Byť tvárou GSA, byť jeho oporou...

Na našej škole v rokoch  
1992 – 2022 pôsobilo:

5 riaditeľov a riaditeliek, 
147 pedagogických zamestnancov, 
32 nepedagogických zamestnancov.

Najdlhšie pôsobiacim  
pedagógom na GSA je:

súčasná zástupkyňa Terézia Ilovská  
(30 rokov)

Najčastejšie priezvisko na GSA je:

1. Lacko/Lacková,
2. Veselovský/Veselovská,
3. Moravčík/Moravčíková. 

Viete, že…?

Najčastejšie dievčenské mená sú:

1. Mária (159)
2. Zuzana (92)
3. Lucia (71)
4. Katarína (63)
5. Veronika (62)

Najčastejšie chlapčenské mená sú:

1. Martin (58)
2. Peter (54) 
3. Michal (42)
4. Jakub (34)   
5. Matúš (33)

Najväčšia trieda v dejinách GSA:

IV. A v roku 2010/11. Tvorilo ju 38 žiakov 
(a ak by ostali všetci od prvého ročníka, 
bolo by ich rovných 40)

Najmenšia trieda v dejinách GSA:

súčasná septima (11 žiakov)

Spracovali: LO, MJ
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Je veľ ký rozdiel medzi GSA, 
keď ste nastúpili a dnes? 
Aký?

Ten rozdiel je obrovský! 
Prirovnala by som to 
k rozdielu medzi novoro-
dencom a tridsiatnikom... 
Začínali sme „na zelenej 
lúke“ – v jednej budove 
boli dve maličké školy – 
GSA a SZŠ MTSch, našu 
školu tvoril jej riaditeľ, 

ekonómka, upratovačka, 
interným učiteľom som 
bola na začiatku len ja – 
a aj to len na polovičný 
úväzok; ostatní kolegovia 
vyučovali externe (až od 
ďalšieho školského roka 
pôsobili u nás interne), 
no a samozrejme tu boli 
prví naši žiaci rozdelení 
do dvoch tried. Niektoré 
učebnice sa nám podarilo 

získať, ostatné pán riaditeľ 
popožičiaval z iných škôl, 
pomôcok bolo žalostne 
málo; ak mohli, kolego-
via si mnohé prinášali 
so sebou, ja som si mnohé 
materiály prekladala 
z češtiny, keďže mojím 
predchádzajúcim pôso-
biskom bolo Masarykovo 
gymnázium v Plzni...
Všetky tieto útrapy nám 
pomáhalo prekonávať 
veľké nadšenie a pocit, 
že sme pri zrode niečoho 
veľkého. Bola som v tom 
čase ešte veľmi mladá 
a nadšenie pri príhovoroch 
pána dekana Kostelanské-
ho a iných hostí ma vtedy 
veľmi oslovilo. 

Aká je vaša najlepšia spo-
mienka odtiaľto?

Tých spomienok je tak 
veľmi veľa, že je veľmi 
ťažko vybrať jednu... Spo-
mínam si na všetkých tých 
úžasných ľudí, ktorých mi 
Pán dal možnosť spoznať – 
kolegov učiteľov, nepe-
dagogických pracovníkov 
a žiakov – v prvom rade 
tých, ktorým som bola 
triedna a mohla som ich 
spoznať viac, tých, ktorých 
som len „trápila“ na ho-
dinách matematiky alebo 
biológie, i tých, ktorých 
mená som viac poznala 
z príprav rozvrhov hodín, 
informovaných súhlasov, 

Interview  
so zástupkyňou riaditeľa

Aby sme si vedeli aspoň trochu predstaviť cestu, ktorou prešlo GSA počas svojich tridsiatich rokov, 
oslovili sme osôbku, ktorá nám o tom môže povedať najviac – naša pani zástupkyňa Terézia 

Ilovská sa totiž ako jediná z učiteľského zboru môže pochváliť tým, že je tvárou GSA od samého 
začiatku. A keďže je dosť skromná na to, aby sa tým chválila sama, poprosili sme ju o pár odpove-

dí na naše zvedavé otázky...

maturitných rozpisov...  
Od prvých rokov bol 
pedagogický zbor jednou 
úžasnou rodinou, spo-
ločenstvom ľudí, ktorí 
boli ochotní odovzdať zo 
seba všetko, aby si naše 
cirkevné gymnázium našlo 
a udržalo svoje miesto 
pod slnkom. Veľmi veľa 
som sa od nich naučila – 
odborných i ľudských vecí, 
a veľmi som sa tešila, keď 
moji žiaci prichádzali späť 
už v pozícii kolegov a ja 
som sa učila od nich.

Uvažovali ste niekedy, že 
odídete? Ak áno, čo vás 
presvedčilo ostať?

Každý človek sa v živote 
ocitne na križovatkách, 
keď sa rozhoduje, ako 
ďalej... Ocitne sa na nich 
z dôvodov subjektívnych 
či objektívnych. U mňa 
to bola vždy rodina, resp. 
vyrovnanie sa s vlast-
nými pravidlami, ako 
napr. s tým, v ktorom 
som tvrdila, že moje deti 
nebudú chodiť do školy, 
kde budem učiť. Keď si ale 
slobodne vybrali študovať 
u nás, veľmi som zvažo-
vala, či odísť... Druhým 
takým momentom bola 
zmena trvalého bydliska 
– tých skoro 50 km je na 
slovenské pomery veľká 
diaľka na dochádzanie 
do zamestnania... Čo ma 
presvedčilo zostať? Ľudia 
- tí, s ktorými pracujem 
a ktorých si veľmi vážim. 
Samozrejme, že pri práci 
s ľuďmi vždy dochádza aj 
k situáciám, ktoré sú pre 
človeka výzvou, ale stále 
mám pocit, že tento náš 
GSA-cky ostrov je ešte aj 
mojím ostrovom. Cítim 
to tak, že Pán mi naznačí, 
kedy je pre mňa ten naj-
správnejší čas odísť.

Aká bola vaša cesta na po-
zíciu zástupkyne?

Nikdy som nemala am-
bíciu robiť zástupcu RŠ. 
Je to divné, ak si uve-
domíte, že túto ponuku 
som prvýkrát dostala už 
v roku 1995... Potom sme 
ale stratili učiteľa mate-
matiky a ja som cítila, že 
škole viac poslúžim, ak 
budem učiť svoj milovaný 
predmet, a bolo rozhod-
nuté... Keď som v roku 
2012 dostala rovnakú 
ponuku od terajšieho pána 
riaditeľa, vnímala som 
to ako príležitosť naučiť 
sa niečo nové a odovzdať 
svoje získané skúsenosti. 
Hoci rozdiel medzi nami 
(nielen výškový) je veľký, 
rozumieme si ľudsky, 
vieme spolu komunikovať 
a naše rozdielne pohľady 
na niektoré problémy nám 
skôr pomáhajú ich riešiť. 
Významnú úlohu v našom 

vzťahu zohráva vzájomná 
úcta, rešpekt a naše srdcia 
bijúce pre GSA...

Nakoniec mi dovoľte poďa-
kovať Pánu Bohu za všetky 
dary, ktoré som v živote 
dostala, môjmu manželovi 
a dcéram za trpezlivosť 
a podporu a všetkým 
mojím kolegom a žiakom, 
na ktorých budem s láskou 
spomínať. 
GSA prajem do budúcnosti 
veľa odvážnych mladých 
ľudí, ktorí budú hrdí na to, 
že sú GSA-ci!

Za odpovede ďakujú  
Ingrid Karabášová  
a Petra Mišíková, II. A 
Foto: archív respondentky
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1997
Za riaditeľku školy bola menovaná RNDr. 
Anna Paruleková. 

1998
V celoslovenskom kole súťaže Katolíckych 
gymnázií Slovenska získalo GSA 2. miesto. 

1999
Do funkcie riaditeľa GSA nastúpil PaedDr. 
Stanislav Bella. Zároveň sa stal prezi-
dentom Združenia katolíckych škôl na 
Slovensku. 

2001
Vznik speváckeho zboru Coro di san An-
drea (v preklade Chór sv. Andreja), ktorý 
zo začiatku účinkoval pod menom Andrej-
ko, prvou vedúcou zboru sa stala PaedDr. 
Zuzana Lopejská.

2004
Školský časopis Andrej v súťaži Štúrovo 
pero v kategórii stredoškolských časopisov 
získal Cenu Televízie Markíza 3. stupňa za 
vysoko kultivovaný prejav a vynikajúcu 
grafiku. 

2006
GSA obdržalo európsky certifikát za 
mimoriadny prínos pre katolícke vzdelá-
vanie v Európe pri príležitosti 15. výročia 
založenia školy. 

2008
Zriadenie školskej Kaplnky Ducha Svätého 
v priestoroch GSA.

2010
Prvá výučba v 3D projekcii na Slovensku. 

2012
Dňa 1. februára 2012 bol slávnostne 
inaugurovaný do funkcie riaditeľa školy 
PaedDr. Kamil Nemčík. 

2012
Prvým školským kaplánom sa stal ThLic. 
Peter Nákačka, PhD. 

2012
Dňa 12. júna 2012 si GSA slávnostnou aka-
démiou vo Veľkej dvorane KDAH pripome-
nulo 20. výročie svojho založenia. 

2013
Pri príležitosti sviatku patróna školy 29. 
novembra 2013 bola slávnostne otvorená 
lezecká stena. 

2014
Otvorenie novej učebne biológie – známej 
ako BKC.
Prechod školy na online systém – elektro-
nickú triednu knihu a internetovú žiacku 
knižku. Aktuálne informácie sú zverejňo-
vané na novej webovej stránke https://gsa.
edupage.org.

2015
Otvorenie nového, resp. vynoveného Cen-
tra pokoja na GSA. 

2016
Komplexnou rekonštrukciou prešli 
priestory telocvične GSA, ktorá sa od 
marca teší z novej drevenej palubovky, čo 
dotvorilo ďalšie práce, ako napr. výmena 
okien v telocvični, v celej budove bloku B, 
výmena radiátorov telocvične či vytvo-
renie novej „náraďovne“ pre učiteľov 
telocviku.

2017 
Školského kaplána ThLic. Petra Nákačku, 
PhD. vystriedal ThLic. Florián Volf, PhD.
Pri príležitosti 25. výročia vzniku GSA vy-
šla knižná monografia Z dejín katolíckeho 
školstva v Ružomberku II. Pamätnica k 25. 
výročiu založenia Gymnázia sv. Andreja 
v Ružomberku, jej autorom je regionálny 
historik PhDr. Martin Lupčo, PhD. 

2018
V septembri boli požehnané priestory 
školskej knižnice Andreja Hlinku, ktorá 
vznikla na prízemí hlavnej budovy. 

2019
V septembri boli požehnané priestory 
novej školskej kaplnky Ducha Svätého na 
GSA, ktorá našla svoje miesto v centre 
školy na 1. poschodí. 

2021
V januári 2021 začalo svoju činnosť školské 
zariadenie pri GSA Centrum voľného času 
pri GSA.
Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka 
na Slovensku sa uskutočnilo podujatie pod 
názvom „Stretni pápeža so spoločenstvom 
GSA“.

2022
Dňa 14. marca 2022 sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie nového moderného 
jazykového centra/jazykovej učebne. 

Spracoval Martin Lupčo

1872
Predchodkyňou Gymnázia svätého An-
dreja (ďalej GSA) bola Rímskokatolícka 
chlapčenská ľudová škola, ktorej počiatky 
sú späté s rokom 1872. Katolícke školstvo 
v Ružomberku si pripomína v tomto roku 
okrem 30. aj 150. výročie svojho vzniku. 

1932
23. októbra 1932 sa začala výstavba novej 
školskej budovy. Slávnostné posvätenie 
novostavby jedenásťtriednej Rímskokato-
líckej chlapčenskej ľudovej školy sa konalo 
7. októbra 1933 za účasti spišského biskupa 
Jána Vojtaššáka. 

1933
Na budovu školy bola osadená socha Krista 
Učiteľa od umelca Viktora Mydla. Posvätil 
ju a škole venoval Andrej Hlinka. Zaujíma-
vosť: pravnučka umelca je dnes žiačkou 
sekundy. 

1945
Poštátnenie školy a jej premenovanie na 
Prvú štátnu koedukačnú ľudovú školu 
slovenskú, neskôr na Prvú národnú školu 
(1948 – 1953). 

1992
Rímskokatolícky biskupský úrad v Spiš-
skom Podhradí – Spišskej Kapitule 30. 
júna 1992 udelil Zriaďovaciu listinu GSA 
v Ružomberku. Začali sa písať novodobé 
dejiny školy. GSA najprv sídlilo na Štiav-
nickej ulici 80/1 (bývalá „ruská škôlka“, 

dnes Súkromná základná škola), neďaleko 
vojenskej nemocnice. 

1992
Slávnostné otvorenie školského roka 
1992/93 na GSA začalo svätou omšou Veni 
Sancte a posvätením prvých školských 
priestorov i krížov vdp. Alojzom Kostelan-
ským. 

1992
Prvým riaditeľom školy sa stal Ing. Štefan 
Hatala. 

1993
Pamätný výstup na Rakytov (1 567 m), pri 
ktorom prví žiaci GSA a SZŠ M. T. Schere-
rovej vyniesli spolu s kaplánmi Rudolfom 
Pitoňákom a Jozefom Sobčákom, učiteľmi 
oboch škôl a členmi Horskej služby pod 
vedením učiteľa Mgr. Antona Heinsa st. 
na vrchol mohutný kríž. 

1993
GSA sa stalo členom Združenia katolíc-
kych škôl Slovenska i aktívnym členom 
Svetového a Európskeho výboru pre kato-
lícke vzdelávanie (OIEC/CEEC) so sídlom 
v Bruseli. 

1994
Na základe reštitučného zákona o prina-
vrátení cirkevných majetkov boli škole 
vrátené súčasné priestory na Námestí 
A. Hlinku 5. Slávnostná posviacka budovy 
sa uskutočnila 14. septembra 1994 za 
účasti pomocného spišského biskupa 
Mons. Andreja Imricha. 

30 „NAJ“ ZO ŽIVOTA GSA
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GSA V PREMENÁCH ČASU...
Za 30 rokov sa priestory GSA nie raz zmenili. Keď sa na GSA vracajú absolventi po ukončení 
štúdia (a sme radi, že sa vracajú radi), jedna z najčastejších viet, ktorú môžeme počuť z ich 

úst, znie: „Ako sa to tu zmenilo!“ A skutočne – azda každý rok sa niečo na GSA viditeľne zmení. 
Niektoré zmeny sú nenápadné, iné väčšie – a tí, čo prišli na GSA len nedávno, si možno ani 
nevedia predstaviť, ako vyzeralo pred pár rokmi. Balustrády, BKC (bio-kultúrne centrum), 

telocvičňa s lezeckou stenou, sprchy, riaditeľňa, knižnica, kaplnka... Pozývame vás na historickú 
prehliadku priestorov GSA na týchto stránkach.

Foto: archív GSA

2020BALUSTRÁDY

2020SPRCHY

2014BIO-KULTÚRNE CENTRUM

2016TELOCVIČŇA

2020RIADITEĽŇA

2018KNIŽNICA

2019KAPLNKA
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Anketa Časopis ANDREJ

Minulý mesiac bola žiakom a učiteľom 
našej školy (pri príležitosti jej 30. výročia) 
rozposlaná anketa, ktorej cieľom bolo 
zistiť niektoré naše obľúbené veci. Taktiež 
ste v nej mohli vyjadriť názor na to, čo by 
ste chceli zmeniť. Ako dopadla? Výsledky 
sa dozviete v tomto článku. 

V prvom rade by sme sa chceli poďako-
vať všetkým zúčastneným. Celkovo sme 
dostali 117 odpovedí, takže ďakujeme za 
túto pomerne početnú účasť. A teraz už 
k výsledkom. 

Post najobľúbenejšej učebne vyhra-
la telocvičňa (25%). Mnohí považujú za 
najobľúbenejšiu učebňu svoju triedu (15%) 
a obľúbené sú taktiež odborné učebne, 
najmä BKC (12%), jazyková učebňa (12%) 
či chemické laboratórium (11%). 

Za najobľúbenejšie miesto na škole ste 
si zvolili školský dvor (27%), ktorý sa stal 
aj najlepším miestom na oddych (30%). 
Medzi obľúbené miesta patria samozrejme 
vaše vlastné triedy, ale nemalá obľuba 
sa ujala aj kaplnke (14%). Medzi miesta 
najlepšie na oddych patria okrem školské-
ho dvora aj knižnica (20%) a oddychová 
zóna (19%). 

Asi vás neprekvapí, že najobľúbenejším 
dňom v týždni sa stal piatok. Konkrétne 
dostal  až 70% vašich hlasov. Druhým naj-
obľúbenejším dňom je streda (11%). Aj naj-
obľúbenejší deň v roku má jasného víťaza. 
Deň vysvedčenia, na ktorý sa už určite 
tešíte, získal až 35% vašich hlasov. Medzi 
ďalšie obľúbené dátumy patril 1. jún, teda 
Medzinárodný deň detí (6%), či 20. máj, 
teda deň Rozlúčky s maturantmi (5%).

Rovnako aj najobľúbenejší liturgický 
sviatok má svojho suverénneho víťaza. 
Sú ním Vianoce s u úctyhodnými 82 per-
centami. Tento fakt sa jasne prejavil aj 
v ďalšej otázke, najobľúbenejším štátnym 
sviatkom (resp. dňom pracovného pokoja) 
sa stal Štedrý deň. Veľkonočné sviatky sa 

stali druhými najobľúbenejšími sviatkami 
v roku (10%). 

A teraz výsledky otázky, ktorá vás 
zaujíma asi najviac. Ktoré predmety sa 
stali našimi najobľúbenejšími? Tentokrát 
poskytujeme prvých päť miest: 

• 1. miesto: Telesná a športová výchova
 (38% opýtaných)
• 2. miesto: Anglický jazyk 
 (35% opýtaných)
• 3. miesto: Biológia 
 (32% opýtaných)
• 4. miesto: Geografia 
 (23% opýtaných)
• 5. miesto: Slovenský jazyk a literatúra 
 (21% opýtaných)
V posledných dvoch otázkach sme sa 

vás pýtali na to, či by ste chceli niečo zme-
niť alebo revitalizovať.  Miestom, ktoré by 
si podľa vás najviac vyžadovalo revitalizá-
ciu, sú toalety (najmä v trakte B). Takisto 
by ste prijali revitalizáciu školského dvora 
(napr. viac lavičiek; sieť, aby nepadali 
lopty do záhrady...) a výmenu niektorých 
dataprojektorov, prípadne ich káblov. 
Vaše odpovede boli veľmi rôznorodé, preto 
uvádzame len niektoré, ale viaceré návrhy 
by sme rozhodne radi posunuli ďalej, napr. 
žiackej rade.

Sme radi, že ste vyjadrili svoj názor 
na to, čo máte radi. Každému sa páči 
niečo iné, ale práve fakt, že každý z nás je 
iný, robí naše spoločenstvo ešte krajším. 
Ďakujeme za vaše odpovede a veríme, že 
výsledky ankety boli zaujímavé a pomôžu 
k ďalšiemu zlepšovaniu našej školy, ktorá 
je tu už celých 30 rokov.

Spracoval: Filip Bajaček, I. A

VÝSLEDKY ANKETY: 
Naše obľ úbené veci 

S PIESŇOU V SRDCI I NA PERÁCH...
K našej škole neodmysliteľne patrí aj spe-
vácky zbor Coro di san Andrea. Nie každá 
škola má svoj vlastný zbor – a za ten náš 
vďačíme pani učiteľke Zuzke Kamenickej, 
ktorá v jedno piatkové popoludnie v roku 
2001 s niekoľkými študentmi skúsila 
„len tak“ zaspievať štvorhlasne taliansku 
pieseň Signore (Dio del cielo). Bolo ich 
tam len pár, no dosť na to, aby vytvorili 
štyri hlasy – a aby ostali očarení tým, ako 
krásne to znie...

A zbor bol na svete. Dostal meno 
Andrejko. Postupne prišli akadémie a iné 
príležitosti, pri ktorých zbor spieval. 
Študenti, ako to už býva – odchádzali, keď 
zmaturovali, prichádzali noví... a niektorí 
sa aj ako absolventi vracali či vracajú, aby 
opäť prežili krásne chvíle s kamarátmi 
a s priateľkou hudbou.

Časom sa zmenila aj vedúca zboru, 
lebo dirigentka Zuzka odišla. Zmenilo sa 
takmer všetko: názov zboru (Andrejko vy-
rástol a stal sa z neho Coro di san Andrea), 
vedúca (dnes vedie zbor Anna Viglašová), 
členovia (tí sa menia stále) – no to podstat-
né ostáva: láska k hudbe a k piesňam. Vždy 
sa nájde v škole dostatok tých, ktorí radi 
spievajú a hrajú.

A prichádzajú nové príležitosti, prečo 
a kedy spievať... Keď ochorel prvák Janko 
Sivák a potreboval liečbu, ktorá bola veľmi 
drahá, nevedomky tak odštartoval tradíciu 
predvianočných benefičných koncertov. 
Odvtedy každý rok pred Vianocami spie-
vame nielen pre radosť počúvajúcim, ale 
aj preto, aby sme pomohli tým, ktorí našu 
pomoc potrebujú...

V roku 2017 sme prvýkrát pozvali na 
GSA aj iné stredoškolské zbory zo Sloven-
ska. V spolupráci s Katedrou hudby PF KU 
tak vznikol festival „Cantare choraliter“, 
ktorý sa teší veľkej obľube. Každý rok na 
jar sa u nás zídu zbory z rôznych miest 
Slovenska (dokonca niekedy nielen zo 
Slovenska, ale aj z Čiech či z Poľska), aby 
sme zažili radosť z hudby a zo spoločného 
spevu. Nie je to súťaž. Je to veľké stretnutie 
plné radosti, tónov, piesní... A tešíme sa, že 
ani pandémia túto tradíciu nezastavila. Na 
nejaký čas ju síce prerušila, ale piesne si 
vždy nájdu cestu, ako sa vrátiť...

S piesňou v srdci, s piesňou na perách, 
s piesňou na GSA!

Anna Viglašová 
Foto: archív GSA
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Prvú otázku kládla najmä 
mladším žiakom, odpovede 
boli rôzne, napríklad:

Naša telocvičňa, pretože 
tam športujeme a je tam 
zábava.  
(Diana Straková, tercia)

Moje najobľúbenejšie 
miesto na GSA je školská 
záhrada. Je tam pekne, aj 
keď nie je často otvorená. 
Chodíme tam s krúžkom 
Bylinková záhrada a veľmi 
sa mi to tam zapáčilo.  
(Lea Podskubová, sekunda)

Náš školský dvor, pretože 
je vonku, je tam zábava, 

a mám aj spomienky. 
Pamätám si, ako sme tam 
stavali snehuliaka, hrali 
stolný tenis alebo bas-
ketbal. Najviac sa mi ale 
páčilo guľovanie s mojimi 
spolužiakmi.  
(Lucia Soboňová, príma)

Otázku o najsilnejšom zá-
žitku či najmilšej spomien-
ke kládla zamestnancom, 
z ich odpovedí vyberáme:

Najlepšia spomienka, 
ktorú mám, je to, že ma 
sem vôbec prijali a ťažím 
z toho už 5 rokov. Každý 
deň, keď sem môžem ísť, 

zažívam radosť z práce, 
radosť z toho, že stretávam 
dobrých ľudí okolo seba, 
radosť z toho, že môžem 
vychovávať a viesť dobrých 
žiakov na chodbách a je to 
úplne úžasné.  
(Michal Mišák, školník)

Najlepší zážitok bol vždy 
spojený s mojimi kolega-
mi, s ktorými som zažila 
vždy veľa zábavy a príjem-
ných chvíľ, vyučovanie 
a hlavne čas po vyučovaní, 
napr. keď sme boli aj na 
nejakých výletoch.  
(Iveta Mrvová, asistentka 
riaditeľa)

Najobľúbenejšie miesto,  
najmilšia spomienka...
Okrem anonymnej ankety o najobľúbenejších miestach GSA sa naša sekundánka Andrejka 
Kohútová odvážila opýtať sa niektorých ľudí aj osobne. Kládla im dve otázky:

1. Tvoje najobľúbenejšie miesto v rámci areálu GSA je... ?
2. Váš najsilnejší zážitok alebo najmilšia spomienka počas Vášho pôsobenia na GSA je...?

K tým najzapamätateľ-
nejším zážitkom, ktoré 
som mal ako učiteľ, určite 
patria zahraničné výmeny, 
napr. v Neapole, Ham-
burgu, dvakrát sme boli 
s mojimi študentmi v Tróji 
a bolo tam veľmi pekne.  
(Vladimír Klimek, učiteľ) 

Na GSA pôsobím iba od 
1. augusta 2019, takže 
z pedagogického kolektí-
vu som tu najkratšie. Na 
druhej strane, najsilnejší 

zážitok, resp. najmilšia 
spomienka sa viaže s prvou 
duchovnou obnovou pe-
dagogického zboru, ktorej 
som sa zúčastnil krátko po 
svojom nástupe do zamest-
nania. Na tomto mieste si 
pomôžem slovami klasika: 
„Ľudia, ktorí žijú z náde-
je, vidia ďalej, ktorí žijú 
z lásky, vidia hlbšie, ale len 
tí, ktorí žijú z viery, vidia 
všetko v inom svetle.“ 
Tieto slová plne vystihujú 
aj moje kolegyne a kolegov, 

ktorí ma skvele prijali od 
prvých chvíľ. Sú to milí, 
skromní a vynikajúci 
ľudia, s ktorými je radosť 
pracovať. S odstupom 
troch rokov som veľmi rád, 
že môžem pôsobiť na tejto 
škole s vynikajúcim ko-
lektívom, kde vládne vždy 
dobrá nálada, optimizmus 
a hlavne prítomnosť Ježiša 
v ľudských srdciach a skut-
koch. Pane, ďakujem ti za 
spoločenstvo GSA!  
(Martin Lupčo, učiteľ)

Spomíname

Viacerých z tých, ktorí pracovali na GSA, si už Pán povolal k sebe. Patria k nim 
učitelia Lýdia Hošalová, Eleonóra Slouková, Eva Bubelková, Anton Heins st. či 
pani ekonómka Ľudmila Zaťková. 

Do večnosti sme už odprevadili aj viacerých študentov či ich rodičov... Veríme, 
že spoločenstvo GSA sa smrťou nekončí, no žije ďalej tam, kde „tisíc rokov je 
ako deň včerajší, čo sa pominul...“ (Ž 90). Čo je oproti večnosti tridsať rokov? 
Vieme, kam kráčame – a veríme, že Pán im odmení všetko dobré – aj to, čo kedy 
spravili pre GSA... 

Pripravili: VK, AV
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Láska z GSA na celý život...
Na GSA sa nielen študuje, športuje, zabáva... Na GSA sa dá nájsť aj celoživotná láska. 

Dôkazom toho sú manželské dvojice, ktoré nájdete na týchto stránkach. Snažili sme sa 
pospomínať na manželské páry z GSA, o ktorých vieme. Viacerých sme oslovili a poslali 

nám aj svoje fotky, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Za 30 rokov ich však bolo určite viac, no 
nie všetkých sa nám podarilo „vystopovať“. Ak sa teda nejaká manželská dvojica na tejto 

stránke nenájde, nech sa pokojne ozve na adresu gsa@gsa.sk, budeme radi. Snažili sme sa 
ich usporiadať podľa rokov, no nie celkom sa to dá, tak nehľadajte v poradí mien či dvojíc 

matematickú presnosť, ale to, čo ich spája – lásku z GSA.

Marcel Števček + Katarína Barancová 
(absolventi 1996, 1997)

Peter Bačkor + Lucia Littvová 
(absolventi 1998)

Monika Zrníková + Peter Tomáň 
(absolventi 1998)

Rastislav Žihlavník + Janka Olosová  
(absolventi 1998, 2002)

Mária Domeniková + Peter Novák 
(absolventi 1999)

Michaela Šventová + Peter Florek 
(absolventi 1998)

Katarína Straková + Filip Glemba 
(absolventi 1996, 2008)

Zuzana Koišová + Stanislav Kereškéni
(absolventi 2002, 2004)
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Marián Mižik + Adela Surová 
(absolventi 2003, 2008)

Martin Mižik + Eva Králiková 
(absolventi 2005, 2008) 

Tomáš Ragula + Mária Ondrušová 
(absolventi 2005, 2006)

Peter Mrva + Miroslava Madleňáková 
(absolventi 2005, 2006)

Andrej Lang + Michaela Šimová
(absolventi 2004, 2005)

Tomáš Sklárčik + Darina Jakubíková
(absolventi 2002)
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Lukáš Vaník + Janka Schniererová 
(absolventi 2009)

Martin Rázga + Katarína Koleňová 
(absolventi 2008, 2012)

Lívia Medžová + Filip Uličný 
(absolventi 2008)

Štefan Timko + Veronika Ilovská 
(absolventi 2007)

Marek Bajči + Danka Janigová 
(absolventi 2009, 2011)

Anna Čuvalová + Patrik Šida 
(absolventi 2009, 2010)

Martin Murárik + Zlatica Prídavková  
(absolventi 2009)

Miriama Rizmanová + Ivan Pudiš 
(absolventi 2009)

Roman Klíma + Andrea Urbanová 
(absolventi 2010)

Martin Nemček + Lívia Galasová  
(absolventi 2010)

Dominika Beňová + Marek Ondrík 
(absolventi 2010)

Karol Biel + Zuzana Feltovičová 
(absolventi 2007)

Michal Šedek + Kristína Slotková  
(absolventi 2011, 2013)

Zuzana Kubačková + Jaroslav Prídavok  
(absolventi 2013)

Matej Hradský + Veronika Šaravská 
(absolventi 2011, 2014)

Štefan Jančo + Nikola Nemcová 
(absolventi 2016, 2019)
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Okrem lásky na celý život viacerí ab-
solventi GSA našli aj inú Lásku... Počuli 
volanie Pána: „Poď za mnou!“ Stali sa 
z nich kňazi, rehoľné sestry... Opäť si nie 
sme istí, či sme „vystopovali“ všetkých, tak 
ak niekto chýba a číta tento časopis, ozvite 
sa nám na gsa@gsa.sk, budeme radi.

KŇAZI

Ján Bystriansky (absolvent 1998)

Štefan Hrbček (absolvent 1998)

Peter Pincel (absolvent 1999)

Pavol Jurčaga (absolvent 2000)

Peter Jurčaga (absolvent 2000) 

Dominik Janky (absolvent 2003)

Štefan Belko (absolvent 2005)

Martin Schreiner (absolvent 2006)

Ján Mahút (absolvent 2008)

Našli Lásku s veľ kým L... Milan Lupták (absolvent 2009)

Šimon Bocko (absolvent 2009)

Bystrík Dubovecký (absolvent 2010)

Patrik Mojžiš (absolvent 2011)

REHOĽNÉ SESTRY

Ivana Barteková (absolventka 1997)
sestra Mária Ivana – Služobnice Ducha 
Svätého ustavičnej poklony

Zuzana Nechajová (absolventka 2006)
sestra M. Dorota – Kongregácia Milosrd-
ných sestier Sv. kríža

Paulína Mäsiarová (absolventka 2007)
saleziánky – Inštitút Dcér Panny Márie 
Pomocnice

Janka Nechajová (absolventka 2008)
sestra Teofila, sestry Matky Terezy  
– Misionárky Lásky

Zaujímavosti: 
Peter a Pavol Jurčagovci sú dvojičky.
Zuzka a Janka Nechajové sú nielen 
rehoľné, ale aj rodné sestry.

Zdroj fotiek: FB, internet,  
archív respondentov
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Za 30 rokov sme v rámci projektov či pri 
iných príležitostiach navštívili nejednu 
zahraničnú krajinu. Spomienok či fotiek 
je tak veľa, že by sme mohli spraviť osobit-
nú fotoknihu, no pripomíname na ukážku 
aspoň niektoré:

•2014 – máj – Nemecko – Katolícke dni

•2014 – jún – Anglicko

•2014 – jún – študijný pobyt – Fínsko

•2015 – apríl – Francúzsko

•2015 – máj - Anglicko

•2015 – august – Berlín

•2016 – máj – Nemecko – Katolícke dni

•2016 – máj – Francúzsko – Azúrové 
pobrežie

•2016 – júl – Nemecko – Nauen

•2016 – október – Poľsko – Projektwoche

•2016 – december – Let´s go ecoturism (SK)

•2017 – september – SVK - Projektwoche

•2017 – október – Kroměříž

•2018 – máj – Nemecko – Katolícke dni

•2018 – august – Budapešť – Projektwoche

•2018 – október – Kroměříž

•2018 – december – Turecko

•2019 – jún – Rumunsko

•2019 – október – hostenie štyroch krajín 
na GSA

•2020 – január – Chelm v Poľsku (spoločné 
vystúpenie speváckych zborov)

•2021 – október – Turecko

Pripravili: MK, KN 
Foto: archív GSA

GSA NA CESTÁCH
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Výroky slávnych Časopis ANDREJ

POZNÁŠ G SA ?

 1. Predchodkyňou GSA bola...
a) Rímskokatolícka ľudová škola,
b) Rímskokatolícka chlapčenská 
 ľudová škola,
c) Rímskokatolícka dievčenská 
 ľudová škola.

2. Najčastejšie dievčenské meno 
počas 30 rokov na GSA je:

a) Mária,
b) Lucia,
c) Zuzana.

3. Súčasný riaditeľ školy Kamil 
Nemčík je v poradí...

a) štvrtým riaditeľom,
b) piatym riaditeľom,
c) šiestym riaditeľom GSA.

4. Pán kaplán Florián je na GSA...
a) siedmy školský rok,
b) štvrtý školský rok,
c) piaty školský rok.

5. Pravnučka sochára Viktora Mydla, 
ktorý je autorom sochy Krista Uči-
teľa na priečelí GSA, je v súčasnosti 
žiačkou...

a) prímy,
b) sekundy,
c) tercie.

6. Absolventov GSA, ktorí sa stali 
kňazmi, je (v tomto čísle):

a) 10,
b) 12,
c) 13.

7. Z jednej triedy vzišli až tri man-
želské páry. Títo spolužiaci končili 
v roku...

a) 2010,
b) 2011,
c) 2012.

8. V našej škole študujú aj „čistokrv-
ní GSA-ci“ – teda deti, ktorých obaja 
rodičia sú absolventmi GSA. Títo 
žiaci sa nachádzajú v triedach:

a) príma, sekunda, tercia,
b) príma, tercia, kvarta,
c) príma, sekunda, kvarta.

9. Anketa ukázala, že najobľ úbenej-
ším miestom v areáli GSA je...

a) telocvičňa,
b) knižnica,
c) školský dvor.

10. Spevácky zbor pri GSA sa pôvod-
ne volal:

a) Andreas,
b) Andrejko,
c) Andrej.

Milí čitatelia, ak ste pozorne prečítali celé číslo časopisu, určite vám nebude robiť problém 
nasledujúci kvíz. Odpovede posielajte na adresu viglasova@gsa.sk do 24. júna 2022.  

Troch výhercov odmeníme bufkami GSA a ďalších troch tričkami GSA.

 Pripravila Anna Viglašová

V ÝROKY SL ÁVNYCH – UČITELIA

V ÝROKY SL ÁVNYCH – ŽIACI

Ja som stelesnená inteligencia. MR
Všetci na základnej to učia zle, iba ja som dobrý. MR

Nevadí, ak to ja pochopím, vysvetlím. MJ
Moc sa netešte, ja som odolná zelina. LH

U mňa sú aj trojky dobré, lebo ja som sekera. LL
Načo mi to sem nosíš? Ja ti tiež svoj zošit neukazujem. MR

Ak vás uštipne had, tak by bolo dobré, keby ste si ho rovno zobrali so sebou. TI
... prosím vás, buďte už ticho, lebo otvorím to okno. MM

Ja som z vás na šišku. AB
Ja keď som bol malý, tak som si myslel, že pán farár na záchod nechodí. Tak to bolo prvé 

veľké prekvapenie, keď som sa dozvedel, že áno. SB
...paprika je dužinaté ovocie... TI

Bez rovníc nemôžem žiť. MP
Prečo kreslíte motýle, keď preberáme rastliny? GŠ

Nieže on vám tam bude ležať v krvi a vy nebudete volať sanitku, lebo nemáte kredit. MM
Nech vás ani nenapadne učiť sa z knihy. MP

Čo som ja Sherlock, aby som vedel, kde je výsledok? MJ
Keď nechcem byť v časopise, tak som radšej ticho. TI

Ja som tu šéf, ja rozhodnem. VK
Ak ti nejde mikrofón, zapni si telefón. PT

Držte už ticho. PT
V Nemecku má každý doma drtič odpadkov. Aj ja mám doma drtič – manžela. LH

Ako sa prejavuje úcta k chlebu? Natrie sa maslom.
Z čoho sa vyrába železo? Z ocele.

Čo znamená KBS? Karpatské brandy špeciál.
Kde sa nachádza atmosférický tlak? Pod krížom.

Čo je svätá aliancia? Ja neviem, to je niečo s pápežom?
Tehotná žena je jav alebo stav? Stav, lebo je v druhom stave.

Takže mi chcete povedať, že keď pôjde ryba 500km/h, tak sa nespotí?!
Na cudzom jazyku ešte aj žuvačku žujem. Veď ju mám na svojom jazyku.

Svrbí ťa svedomie?
Prečo nemáš učebnice? Nezmestili sa mi do kabelky.

Prepáčte, ja som ani nemal ísť do školy.
Už máš 18? Ako kedy...

Na základe akého princípu bola uzákonená slovenčina?  
Na základe fanatického pravopisu.

Málovravný so slabikotvornou spoluhláskou? Prd povie.
Zolla mal Pupok Paríža.

Ako sa volá zámerné vynechanie slovesa vo vete? Poznámky z geografie.
Ako sa volá 3. spev v skladbe Detvan? Stalinský jarmok.

Prepáčte, boli sme cikať. V trojici je lepšia nálada.
Čo je v strede dediny? Krčma.

Nám známky netreba, my sme skromní.
Kradol, fúj, odťať!

Aký by mal byť skaut? Vodeodolný.
Princezná, a jej mama je...? Striga.

Aký si? Objemný a zarastený.
Ako sa prejavuje hanba? Tak sa červená.

Za 30 rokov toho na hodinách zaznelo viac, než sa zmestí na jednu stranu časopisu... Predsa 
len pripomíname niekoľko slávnych výrokov z radov učiteľov i žiakov.

Spracovali: MH, ZL



V týchto dňoch sa s vďačnosťou v srdci pozeráme na všetko, čo si nám dal.

Ďakujeme ti za všetky požehnania, za všetky milosti... Za každého jedného človeka, 

ktorý prešiel bránami GSA, za všetky krásne spomienky, za každý úsmev, priateľstvo, 

podanú ruku...

Aj keď nie všetky chvíle boli radostné a zažili sme aj dni ťažké, aj za tie ti, Pane, 

ďakujeme. Práve ony nám totiž pomohli pochopiť, že sme nielen školou, v ktorej sa učí, ale 

aj spoločenstvom, ktoré sa v ťažkých chvíľach podrží...

Krásu všedných dní striedajú dni sviatočné. Ďakujeme ti za všetky slávnosti a ďakujeme 

ti za každý jeden všedný deň, ktorý sme na GSA prežili.

Aj za slzy ti, Pane, ďakujeme. Za každú bolesť, o ktorej vieš len ty. Vieme, že máš 

spočítané všetky slzy, ktoré kedy vypadli z našich očí... a že v tvojich rukách sa z nich 

stávajú vzácne perly.

Z tvojej ruky, Pane, sme už prijali toľ ko dobrého... Ďakujeme ti za to.

A tebe odovzdávame aj našu budúcnosť. Len ty vieš, čo nás čaká... My to nevieme, no 

vieme, že budeš s nami, čokoľ vek budeme prežívať. 

GSA sa pre mnohých stalo druhým domovom, miestom, kam sa tešia a kam sa radi 

vracajú. Prosíme, Pane, nech to tak aj ostane...

S tebou, Pane, nič nie je nemožné. S tebou náš život planie nádejou. S tebou sa nemusíme 

báť ísť v ústrety ďalším dňom i rokom, ktoré, ako veríme, nám ešte požehnáš.

A napokon, Pane, keď sa naše dni dovŕšia a zavoláš každého z nás po mene, prosíme, nech 

je naše GSA úplné. Nech nikto z nás nechýba vo večnom Domove, kam nás už niektorí 

predišli a kde nás čakáš ty – náš najlepší Učiteľ. Amen.

Anna Viglašová


