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Milí študenti, 

keď sa spomenie dátum 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, 
významný medzník v slovenských dejinách. 17. november je však zároveň aj Medzinárodným 
dňom študentstva. Oslavou študentov, ktorí sú nositeľmi progresu a zmien v spoločnosti. 

Pre nás, Vašich pedagógov, je to zároveň príležitosť, aby sme vzdali úctu a vyjadrili vďačnosť 
všetkým študentom, ktorí chcú na seba pracovať, zodpovedne si plnia svoje povinnosti, 
pozitívne ovplyvňujú život v svojich komunitách a dosahujú výborné výsledky. Práve Vy 
predstavujete vzor pre tých ostatných, no zároveň ste motiváciou v ich povolaní, pretože pri 
Vás zažívajú radosť a vidia zmysel ich každodennej práce.  

Srdečne Vám k Vášmu sviatku blahoželáme! 

Len ťažko možno nájsť v gymnaziálnom prostredí Slovenska veľa ustanovizní, ktoré by sa 
mohli pýšiť takou dlhou a úspešnou tradíciou vzdelávania ako Gymnázium Pavla Horova – 
gymnázium s 98 ročnou tradíciou výchovy, vzdelávania mladej generácie. A to je skutočnosť, 
na ktorú môžu byť všetci – študenti, absolventi i učitelia – právom hrdí. Počas tohto obdobia 
vyšlo z brán našej „alma mater“ mnoho úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili doma aj v 
zahraničí a ktorí si odborný rešpekt a reputáciu získali práve vďaka kvalitným základom, ktoré 
získali na GPH .  

Osobitne pozdravujem našich prvákov . Tradične Vás pri príležitosti Dňa študentstva 
slávnostne vítame formou školskej imatrikulácie, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 
študentského života. Mrzí nás, že vzhľadom na pandémiu koronavírusu ju tento školský rok 
v duchu tradícií našej školy s „uškami“ nezažijete. Malý pozdrav formou videoprezentácie 
zasielame na diaľku. 

Milí študenti Gymnázia Pavla Horova,  

želám Vám pri príležitosti Vášho sviatku veľa zdravia, veľa energie a trpezlivosti pri náročnom 
štúdium a veľa úspechov na ceste za Vašim vytúženým cieľom. Prajem Vám vynikajúcich 
učiteľov – erudovaných, zanietených pre svoju prácu, prísnych a spravodlivých, pretože Vaše 
vedomosti budú kľúčom k Vášmu úspechu. Zároveň množstvo krásnych chvíľ spojených so 
študentským životom, ktoré je určite tým najkrajším obdobím života. 

 

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy 
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