Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Ružinov – časť Nivy

Adresa:

Novohradská ul. 3

Adresa popisom:

v hale gymnázia

Typ pamätihodnosti:

kategória 1B – hmotné hnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa Juraja Hronca

Číslo v zozname MĆ:

nie je evidované

Foto:

BA-I.-D.9

Popis:
Vo vestibule Gymnázia Juraja Hronca je inštalovaná pamätná tabula tohto významného slovenského
vedca, matematika, pedagóga. Akademik Hronec má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji
technických a prírodovedných vysokých škôl na Slovensku. Akademik J. Hronec má veľké zásluhy
na rozvoji a vysokej úrovni matematiky u nás. Odchoval takmer dve generácie slovenských
matematikov.
Pamätná tabuľa je z bieleho lešteného kameňa, opticky je rozdelená na dve časti – v hornej je
umiestnená bronzová busta akademika J. Hronca. Autorom je akademický sochár Vojtech Ihriský,
ktorý ju vytvoril v r.1966. Autor spolupracoval s prof. Ing. Arch. Š. Lukačovičom, ktorý osobne
dobre poznal profesora Hronca, ako jeho poslucháč. Portrét podľa neho výborne vystihuje podobu
Jura Hronca. Pod bronzovou bustou je text z majuskulných písmen:
„Rozhodnutím Povereníctva SNR pre
školstvo škola dostala pomenovanie
Stredná všeobecnovzdelávacia škola
Jura Hronca /17.V.1881-1.XII.1959/
Meno priekopníka moderného bádania
v matematike a rozvoja stredných
škôl na Slovensku“
Budova školy bola postavená v r.1958-9 ako 11-ročná stredná škola, od 1.1.1961nadobudol platnosť
zákon z 15.12.1960, ktorým sa zrušili JSŠ, postupne sa rozpadali na školy I. cyklu - základné
deväťročné školy /ZDŠ/ a školy II. cyklu - stredné všeobecnovzdelávacie školy /SVŠ/. Z týchto
rokov je aj pamätná tabuľa v aule školy. Od r.1969/70 - sa SVŠ Novohradská sa mení na
Gymnázium Jura Hronca.
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