
Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 95. výročiu založenia školy 
 
Každé jubileum je príležitosťou na spomienky, oslavu i hodnotenie. Gymnázium 
Pavla Horova oslavuje 95 rokov svojho vzniku. V tejto jednej vete je ukryté veľké 
množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí, spomienok. Zostal tu kus 
života nielen študentov, pracovníkov školy, ale aj našich priaznivcov i 
podporovateľov. Tisíce spomienok. A  je na čo spomínať...  

Dovoľte mi aspoň krátko nahliadnuť do histórie školy. 
Škola bola zriadená ako Štátne reálne gymnázium výnosom Ministerstva školstva 
a národnej osvety z roku 1922. Správou nového michalovského gymnázia bol 
poverený Otakar Formánek. Zápis do prvej triedy gymnázia prebehol v dňoch 9. až 
10. októbra a z priestorových dôvodov bolo prijatých 39 študentov, ďalší dvaja 
pristúpili v priebehu školského roka. Pravidelné vyučovanie začalo 11. októbra. 
Slávnostné otvorenie „najvýchodnejšieho slovenského gymnázia“ sa uskutočnilo 12. 
októbra 1922 vo dvorane hotela Zlatý býk. Za uplynulých 95 rokov sa udialo niekoľko 
významných spoločensko-politických zmien  v našom štáte a aj tieto ovplyvnili chod 
a existenciu školy.  Budova školy, ako ju poznáme dnes bola postavená v rokoch 
1928 - 1931 vo funkcionalistickom štýle. Škola niekoľkokrát zmenila názov 
a pomenovanie Gymnázium Pavla Horova získala v roku 1980.  
Vzdelanie a vzdelávanie sa stalo od dávna súčasťou ľudstva.  J.A. Komenský 
povedal: “Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a 
vzdelávame mládež.“ Viac než 450 učiteľov a vyše 18 000 absolventov sa zaslúžilo 
o to, aby michalovské gymnázium bolo špičkou vzdelanosti na Zemplíne. Všetci sa 
s hrdosťou hlásia k svojej škole a radi si zaspomínajú na roky strávené so 
spolužiakmi a učiteľmi na vyučovaní a mimo neho. Osud, život, náhoda či 
rozhodnutie ich zavialo do rôznych kútov sveta. Všetkých nás však spájajú spoločné 
spomienky na našu Alma mater, všetci spolu sme už naveky jedna veľká 
gymnaziálna rodina. Gens una sumus.  Absolventi Gymnázia Pavla Horova, nech 
ste kdekoľvek, všetkým vám želám každodennú radosť z toho, čo robíte, aby Vás 
vaše povolanie či poslanie napĺňalo každý deň pocitom dobre vykonanej práce. 
Naša škola stojí už 95 rokov na pevných základoch. Želám si, aby v duchu 
tradícií  kráčala k ďalším úspechom. S úctou a uznaním venujem spomienku všetkým 
zamestnancom a študentom, ktorí písali stránky histórie našej školy. Som hrdá na 
tých, s ktorými sa v škole stretávam dnes, všetkým patrí moja úcta a poďakovanie. 
Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú, rodičom, priaznivcom a partnerom školy. 
V neposlednom rade ďakujem za podporu a dobrú spoluprácu Košickému 
samosprávnemu kraju. S vierou a nádejou sa pozerám do budúcnosti a som 
presvedčená, že v našom diele budú pokračovať nasledovníci a budú šíriť dobré 
meno našej Alma mater. 
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