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„Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, 
magistra vitae, nuntia vetustatis!“ 

„História je svedkom času, svetlom pravdy, životom pamäti, 
učiteľkou života, zvestovateľom starých čias!“ 

 
 

Vážené slávnostné zhromaždenie, 
 
Gymnázium Pavla Horova oslavuje 100 rokov... Sto rokov – to je kus histórie, nadšenia, 

plnohodnotnej a zmysluplnej činnosti. Je to aj množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, 
nádejí, spomienok, tisícky osudov, ktoré michalovské gymnázium istým spôsobom formovalo 
a ktoré zas formovali školu. Jedna veľká gymnaziálna rodina... Gens una sumus...  

 
Stokrát chválim čas... Kamenné schody, ktoré stúpajú až nahor, ošúchanú dlažbu, škrípanie 

dverí, ohmatanú kľučku – všetko, čo prezrádza žiakov tejto „učiteľky“. Počujem tlkot 
kamenného srdca, ktoré už 100 rokov bije s absolútnou pravidelnosťou. Srdce, plné lásky, 
pochopenia, otvorenosti...  

Stokrát chválim čas...  
 
História nášho gymnázia siaha do roku 1922. Cez to sa prediera na povrch množstvo 

myšlienok, ktorých základným cieľom bol rozvoj vzdelanosti v regióne Zemplína. Školu 
poznačili výrazné spoločensko-politické zmeny, ktoré ovplyvnili jej chod. Budova školy, ako 
ju poznáme dnes, bola postavená v rokoch 1928 až 1931 vo funkcionalistickom štýle. Inštitúcia 
počas svojej existencie jedenásťkrát zmenila svoj názov – až do dnešného pomenovania.  

Štúdium na gymnáziu malo kedysi inú podstatu a kládlo si odlišné ciele  
v porovnaní s dnešnou školou. Toto spôsobil čas so všetkými svojimi objavmi, vynálezmi či 
zmeneným spôsobom života. Latinské traktáty vystriedali intranety a internety, identifikačné 
karty, smartfóny, interaktívne tabule. Jedno sa však ani za 100 rokov nezmenilo – vzťah medzi 
učiteľom a žiakom; ten dodáva vyučovaniu a spoločne strávenému času náboj, energiu, 
melódiu...  

Gymnázium Pavla Horova je jednou z najstarších stredných škôl na Zemplíne. Je 
inštitúciou, ktorá má zodpovedné a zodpovedajúce miesto v systéme stredoškolského 
vzdelávania na Slovensku, a to svojou výnimočnosťou, históriou, poctivou intenzívnou prácou 
a progresivitou. Veď čo iné vytvára pravdivý obraz kvality školy lepšie a presvedčivejšie, než 
portréty osobností, ktoré na nej pôsobia, flexibilita, stabilita, angažovanosť, výsledky práce, 
nevynímajúc nekonečný rad mladých, vzdelaných absolventov, ktorí toto poznanie preberajú a 
ďalej rozvíjajú?  

Naše gymnázium si za storočie od svojho vzniku pamätá 440 tried a 14 097 abiturientov. 
Škola vychovala množstvo výnimočných osobností z politického, vedeckého, duchovného, 
kultúrneho, zo športového a spoločenského života, ktoré sú roztrúsené doslova po celom svete.  

Vraví sa, že pamäť je vďačnosťou srdca. Preto mi dovoľte v túto chvíľu poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom tvorili históriu našej školy.  

Cítim veľkú úctu a pokoru k predchádzajúcim rokom, ktoré boli bohaté  
na významné osobnosti, ich pracovné nasadenie a ľudské prežívanie. Ďakujem  
za obetavú a zodpovednú prácu všetkým predchodcom vo vedení školy, pedagógom, ktorí stáli 
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pri jej zrode, prvých krokoch života, pri jej napredovaní, vrátane súčasných pedagogických i 
nepedagogických zamestnancov.  

Využívam túto príležitosť aj na to, aby som vyjadrila úprimné poďakovanie štátnym 
orgánom, predovšetkým Košickému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi školy, mestu 
Michalovce, partnerom, organizáciám, firmám, jednotlivcom a všetkým pracovníkom školy, 
ktorí prispeli k jej založeniu, budovaniu, rozvoju a akokoľvek sa zaslúžili o jej doterajšie 
výsledky.  

Storočné jubileum michalovského gymnázia je symbolom našich koreňov  
i našej kontinuity. Je dôležité, aby sme si ich ctili a dôstojne budovali kontinuitu – a aspoň z 
času na čas si aj napriek všetkým prekážkam a problémom dokázali uvedomiť, že sme to my, 
ktorí dnes píšeme jeho príbeh. A to je zároveň dôvod  
na radosť.  

Gymnázium Pavla Horova je dnes modernou a dynamickou školou 21. storočia s bohatou 
a úspešnou minulosťou. Vôňa talentu, často sprevádzaná skromnosťou, slušnosťou a 
progresivita, inšpirovaná tradíciou, dodáva zdravé sebavedomie, ale i záväzok nesklamať 
generácie našich predchodcov. Stredobodom nášho záujmu bol, je a vždy bude žiak – nemám 
na mysli len jeho vzdelanie, schopnosť samostatného a kritického myslenia či odvahu prijímať 
dôležité rozhodnutia; v rovnakej miere musí ísť o morálne kreovanie budúcich lídrov – 
vedúcich osobností s odvahou k pravde a poctivosti, ktorú vyžaduje náš každodenný život.  

 
Nech naše gymnázium naďalej hrdo nesie štafetu šíriteľa vzdelanosti, vychová ďalšie a 

ďalšie generácie úspešných žiakov, schopných realizovať náročné úlohy, ktoré nás v 
spoločnosti čakajú, a je svedkom úspešného formovania budúcich generácií našich potomkov.  

 
 
VIVAT AKADEMIA!  
                                                                                    

Katarína Olšavová                
riaditeľka školy 

 
 
 
 
Michalovce 14.10.2022 


