
ROZVOJ STREDNÉHO ŠKOLSTVA PO ROKU 1945 

Po skončení druhej svetovej vojny bola Revúca sídlom okresu až do roku 1960, keď bola územná reorganizácia. 
Zaostalé mesto začalo budovať na svojom území tehelnú, budovu lesov a 16. mája 1948 tu bol položený základný 
kameň dnešných Lykových textilných závodov. S budovaním magnezitového priemyslu v blízkom Lubeníku a v 
Jelšave sa Revúca rozrástla takmer na pätnásťtisícové mesto. Od roku 1945 tu bolo postavených viac ako 3500 bytov 
a vyše 1000 rodinných domov. Sídlia tu viaceré podniky a inštitúcie. Súkromní podnikatelia sa zameriavajú väčšinou 
na poskytovanie služieb a obchodnú činnosť. 

Na tradície Prvého slovenského gymnázia a neskôr jeho pokračovateľa Československého štátneho reálneho 
gymnázia v Revúcej nadviazalo novozriadené Štátne gymnázium, ktoré svoju činnosť začalo po oslobodení mesta na 
základe dekrétu Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu v Košiciach zo dňa 26. marca 1945. Gymnázium bolo 
osemročné. Vyučovať sa začalo 2. mája 1945 v I. - IV. triede s počtom žiakov 176. Na začiatku školského roka 
1948/1949 nastúpilo do gymnázia už 268 žiakov, čo potvrdilo neopodstatnenosť zrušenia gymnázia v Revúcej v 
rokoch 1927-1929. 

V roku 1953 nová školská reforma ruší gymnázium v klasickej podobe. Jeho výberové ročníky boli pripojené k 
základnej a strednej škole. V roku 1958 dostáva pokračovateľka gymnázií Jedenásťročná stredná škola v Revúcej 
novú budovu školy. V nej sa študenti pripravovali k maturitám až do roku 1987. Odvtedy je táto stredná škola - ktorá 
medzitým prešla mnohými organizačnými zmenami a vystriedala množstvo rôznych názvov - opäť gymnáziom. Pri 
125. výročí založenia Prvého slovenského gymnázia dostáva novú budovu školy. Zároveň prijíma udelený názov 
Gymnázium Martina Kukučína. Zaujímavosťou je, že ten istý titul dostalo gymnázium už v roku 1962, a to pri 
príležitosti 100. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia. Z neznámych dôvodov sa však titul neujal. (V 
archíve autora sa nachádza autentický magnetofónový záznam tejto udalosti.) 

Revúca je mestom mladých. Okrem predškolských zariadení sú v meste štyri základné školy, osobitná škola, základná 
umelecká škola, stredné odborné učilištia - banícke, textilné, obchodné a dievčenská odborná škola. Svoju náruč 
študentom otvorila stredná priemyselná škola strojnícka. Ak si August Horislav Škultéty vo svojom inauguračnom 
prejave pri otváraní Prvého slovenského gymnázia prial, aby tento step osvety a vzdelanosti zakvitol v mocný strom, 
tak sa mu jeho želanie skutočne splnilo. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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