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This article gives basic information about the existence of Šafárik Czechoslovak state real
high school in Prešov during the interwar Czechoslovakia. This type of school prepared
students, who could continue in their studies at any college or university.1
Real high school. Education. Professors. Students. Interwar Czechoslovakia.

Každé mesto má svoj vlastný kolorit a charakter. Existujú však atribúty, ktoré sú jeho
neodmysliteľnou súčasťou každého z nich. Bez akýchkoľvek pochybností tam môžeme
zaradiť chrámy vzdelanosti – školy. Interakcia študentov, učiteľov a mestského prostredia
vytvárala unikátny komplex vzťahov, ktoré v miestach prieniku zanechávali trvalé stopy. Pre
obyvateľov Prešova je vznik Československej republiky nepochybne takýmto medzníkom. To
staré – uhorské prestalo existovať a formovalo sa čosi nové, čo mohli aj oni samotní kreovať.
Jedným zo symbolov nového štátu sa stali československé stredné školy. Vedúci
predstavitelia si boli vedomí dôležitosti, významu a vplyvu vzdelávania na budovanie
národného povedomia, a preto jedným z prvých krokov bola transformácia uhorského
školstva. Touto premenou prešlo Maďarské kráľovské gymnázium v Prešove, ktoré bolo
nahradené novou inštitúciou, Šafárikovým československým reálnym gymnáziom. Škola bola
prevzatá do správy Československej republiky 3. marca 1919 a 17. marca 1919 bola otvorená
už ako československá vzdelávacia inštitúcia. Oficiálny názov Šafárikovo československé
reálne gymnázium bol inštitúcii udelený výnosom ministerstva školstva a národnej osvety č.
55.319 zo dňa 14. novembra 1919 na poctu „velikého apoštola Slovanstva a rodáka
slovenského východu“.2 Z bývalých žiakov pôvodného kráľovského gymnázia 176 prestúpilo
do novej školy, čo predstavovalo 83% z celkového počtu 211 študentov. Zvyšnú časť tvorili
najmä žiaci z evanjelického gymnázia v Prešove (desať žiakov) a z gymnázia v Sabinove (15
žiakov).3 Z pohľadu učiteľov bola situácia diametrálne odlišná. Z pôvodných 15 pedagógov
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maďarského gymnázia sa siedmi presťahovali do Maďarska, traja odišli do penzie, jeden
zomrel, dvaja pôsobili naďalej ako pedagógovia na československých stredných školách
s vyučovacím jazykom maďarským, jeden sa zamestnal na gréckokatolíckom učiteľskom
ústave a jeden pôsobil v biskupskom seminári.4
Prvý školský rok bol veľmi rušným obdobím vzhľadom na nestálu politickú situáciu. Počas
obsadzovania územia Slovenska československou armádou boli vojaci ubytovaní aj
v priestoroch školy, čo malo za následok obmedzenie výučby do štyroch miestností. Po
odsťahovaní sa armády bolo potrebné školu upratať a pripraviť na riadne vyučovanie. Počas
tejto doby (14 dní) vyučovanie prebiehalo na ev. kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Chod
školy bol významným spôsobom narušený aj počas existencie Slovenskej republiky rád.
V období od 2. júna až do 7. júla 1919 bola škola zatvorená. Záver školského roka tak
pripadol až na 12 júl, no aj napriek tomu mnoho študentov ostalo neklasifikovaných,
kompletná klasifikácia bola ukončená až na začiatku školského roka 1919/20.5 Významné
obmedzenia v pedagogickom procese boli zapríčinené aj zlým technickým stavom školskej
budovy – telocvičňa počas vojny vyhorela a bola iba provizórne zastrešená, jej komplexná
obnova prebehla až v roku 1925 a bolo na ňu vynaložených 35 000 Kč.6
Už aj tak v dosť búrlivý prvý školský rok poznačila ešte jedna nepríjemná udalosť. Pred
vznikom republiky na väčšine škôl na území Slovenska pôsobili maďarskí pedagógovia, ktorí
po zmene pomerov odmietali pokračovať vo vyučovaní v nových vzdelávacích
ustanovizniach. V prvých týždňoch preto nemal kto zabezpečiť vyučovanie. Toto bol aj
prípad Šafárikovho gymnázia, kedy sa vzhľadom na časovú tieseň stalo, že za učiteľa bola
prijatá osoba, ktorá bola v minulosti pozbavená učiteľského úradu pre zneužívanie
školopovinných detí. Vec bola o to pikantnejšia, že v Prešove to bolo verejným tajomstvom.
Po odhalení jeho minulosti, bol pedagóg okamžite pozbavený funkcie, avšak namiesto
uznania si svojho prečinu, prešiel do protiútoku a ako dôvod výpovede prezentoval
národnostné dôvody: „Slovák musí opäť ustúpiť, aby mohol byť zamestnaný Čech“.7
Krehkosť nového štátneho útvaru sa v plnej miere prejavovala aj na chode školy. Pri
príležitosti osláv prvého výročia vzniku Československej republiky sa v priestoroch gymnázia
objavili letáky, ktoré mali zastrašiť študentov, obzvlášť tých, ktorí predtým študovali na
kráľovskom a potom prestúpili na československé štátne gymnázium. Letáky obsahovali
nasledujúcu výzvu „Vy bývalí maďarskí žiaci. Hortyovci vám odkazujú, že vás korbáčom do
krvi zbijú za to, že ste zapredavší svoju vlasť, mali také oči do školy švindlerov
a dobrodruhov. Preto ihneď vystúpte, dokiaľ je možné. Nech žije maďarská iredenta, nech
žije Horty!“.8 Situácia sa vyhrotila až tak, že dňa 22. mája 1921 po popoludňajšej bohoslužbe
početná skupina mužov napadla riaditeľa školy v jeho vlastnom byte a vyzvala ho, aby do
týždňa opustil mesto Prešov.9
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Napriek počiatočným problémom sa škola v meste úspešne etablovala, čo dokazuje zvýšený
záujem o štúdium. Už v druhom školskom roku (1919/20) boli otvorené po dve triedy
v prvom a druhom ročníku, namiesto dovtedajšej jednej, a počet žiakov stúpol na 263 žiakov
čo bolo o 52 viac ako rok predtým.10 Záujem o štúdium na škole mal stúpajúci trend.
V školskom roku 1937/38, ktorý je možné považovať za posledný relevantný z pohľadu
prirodzeného vývoja počtu11 študentov, mala škola 739 študentov.12 To predstavovalo takmer
3,5 násobný nárast počtu študentov oproti prvému roku existencie školy. To sa podpísalo aj na
rozšírení profesorského zboru, ktorý sa z pôvodných 14 pedagógov rozrástol na 30.13 Na
gymnáziu dochádzalo k zmene počtu žiakov aj počas samotného školského roka. Napríklad
v školskom roku 1923/24 bolo prijatých 286 študentov na konci roka ich už bolo len 272.14
Takéto zmeny počtu žiakov neboli ničím neobvyklým a stretávame sa s nimi počas celého
obdobia fungovania školy.
Základným poslaním školy bola výchova a vzdelávanie študentov. Dosiahnuť dobré výsledky
nebolo možné bez súčinnosti týchto troch faktorov, a to kvalitný pedagóg, usilovný žiak
a vyhovujúce študijné prostredie.
Ako už bolo naznačené pri vzniku školy vznikol aj úplne nový pedagogický zbor, ktorý
tvorilo 14 učiteľov, pričom väčšina pedagógov pochádzala z Čiech. Prvým riaditeľom sa stal
František Husák, ktorý predtým pôsobil na Českej vyššej reálke v Českých Budějoviciach.15
Po skončení prvého školského roku zo zboru odišlo sedem vyučujúcich, medzi nimi aj
František Husák. Väčšina z nich pokračovala v pedagogickej činnosti na niektorej zo
stredných škôl v Čechách a Karol Spálovský bol pridelený na štátne reálne gymnázium
v Košiciach. Naopak, do zboru prišli ôsmy. Medzi nimi aj František Prchlík, ktorý sa stal
novým riaditeľom gymnázia16 a v tejto funkcii pôsobil až do konca školského roku 1929/3017.
Podobné veľké obmeny profesorov sa diali aj v nasledujúcich rokoch. Väčšina učiteľov, ktorí
odišli z gymnázia, pokračovali v pedagogickej činnosti na niektorej zo stredných škôl. Sú
známe aj prípady, že učitelia ďalej pôsobili v štátnej sfére, ako napríklad Viktor Brieštenský,
ktorý sa stal zamestnanom finančného riaditeľstva v Šahách či Václav Veit, ktorý sa stal
tajomníkom Československej Národnej rady v Prahe.18 Vzhľadom na stav zachovaného
archívneho materiálu nie je možné s určitosťou povedať, do akej miery boli tieto presuny
nariadené zo strany ministerstva. V niektorých prípadoch je zrejmé, že zmena pôsobiska bola
potvrdením predchádzajúcej požiadavky pedagóga. Do tejto kategórie patril profesor Jaroslav
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Macho, ktorý bol na vlastnú žiadosť pridelený na štátne reálne gymnázium v Liptovskom
Mikuláši.19
V rokoch 1918 – 1939 gymnázium malo týchto riaditeľov František Husák: 23. marec 1919 –
16. jún 1919, František Prchlík: 17. jún 1919 – 8. júl 1930, Jaroslav Knob: 9. júl 1930 – 1931
a Alexander Chrapa 1931 – 31. apríl 1941.20
Profesori z gymnázia vyučovali aj na iných školách. Ich výpomoc bola pre niektoré
vzdelávacie zariadenia doslova nevyhnutná, ako príklad možno uviesť Slovenský učiteľský
ústav v Prešove, ktorý mal problém zabezpečiť pedagogickú činnosť, a podarilo sa mu to len
cez výpomoc zo strany učiteľov gymnázia.21 Pôsobiť na iných školách mohli profesori až po
splnení si svojich povinností na materskej inštitúcií. V prípade plného úväzku to
predstavovalo odučiť 20 hodín týždenne. 22 Skutočnosť však bola iná, profesori nezriedka
učili 26, 28 ba niekedy až 33 hodín týždenne.23 Situácia sa zhoršila ba bola až neudržateľná
z pohľadu zabezpečenia riadneho chodu vyučovania v obdobiach kedy viacerí pedagógovia
boli práce neschopní. Takýto stav nastal v roku 1930, kedy až na troch vyučujúcich mali
všetci chrípku s dobou liečenia v rozpätí týždňa ba až jedného mesiaca. Už aj tak nepriaznivé
pomery boli zhoršené neprítomnosťou dvoch kolegov, jedna bola na materskej dovolenke a
druhý neočakávane rezignoval.24
Mnohí z nich si aj napriek ich pracovnej vyťaženosti našli čas a priestor na prednáškovú
činnosť určenú pre obyvateľov mesta. Okrem toho boli organizátormi športových súťaží alebo
sa podieľali na príprave kultúrnych podujatí. Veľmi aktívnym bol v tomto smere František
Prchlík, ktorý počas svojho pôsobenia v Prešove mal niekoľko prednášok na politickospoločenské témy ako Demokracia, Matica Slovenská, Pavol Jozef Šafárik, Martin Kukučín.
Navyše počas prázdnin v roku 1920 zorganizoval náukobeh vo Veľkom Šariši. 25
Škola v prvých rokoch bojovala s nedostatkom slovenských učebníc, preto sa používali
učebnice české, čo viedlo k nespokojnosti rodičov, pretože tí po vzniku republiky túžili, aby
ich dieťa chodilo do slovenskej školy, nie českej. Podobný problém bol aj na ostatných
reálnych gymnáziách, a sú známe aj návrhy samotných pedagógov, ktorí navrhovali
ministerstvu školstva aby poveril niektorých z profesorov tvorbou nových učebníc, alebo
prekladom učebných textov z češtiny do slovenčiny.26 Navyše niektorí rodičia považovali
zápis detí na československú školu ako obeť pre novovznikajúci štát a dožadovali sa preto
rôznych výhod pre deti. Situácia bola o to komplikovanejšia, že študenti, ktorí nastúpili na
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gymnázium rozprávali miestnym dialektom a spisovnú slovenčinu, ktorú ich na škole učili
považovali za češtinu. 27
Na gymnáziu už od prvých chvíľ študovali aj študenti, ktorí nepochádzali z blízkeho
prešovského okolia. V prvom školskom roku bolo z celkového počtu 211
študentov zo Šarišskej župy 154 študentov (z Prešova boli 36), z ostatných častí Slovenska
25, dvaja z Maďarska a iné bydlisko mali traja.28 V školskom roku 1937/38 z celkového počtu
študentov 698 pochádzalo z Prešova 293 študentov, z blízkeho okolia 282 žiakov a 123
gymnazistov muselo byť ubytovaných u zodpovedných dozorcoch.29 Žiaci, ktorý potrebovali
ubytovanie boli umiestnení na rôznych internátoch. V roku 1938 bývalo 15 žiakov na týchto
internátoch: Katolícky konvikt (11), Učiteľský domov (1), Evanjelický internát (1) a Sancta
Maria (1). Mať vlastný školský internát bola ambícia, ktorú mal už riaditeľ František Prchlík,
ale škole sa ju v medzivojnovom období nepodarilo naplniť.
Študenti gymnázia používali ako materinský jazyk najmä slovenčinu a češtinu, v niektorých
rokoch sa v štatistických údajoch uvádzala materinská reč československá. Pomerne silné
zastúpenie mali žiaci, ktorí svoju materinskú reč označili ako ruskú alebo rusínsku. Malé
percento žiakov rozprávalo nemecky či maďarsky.
Z pohľadu vierovyznania boli na škole najpočetnejší žiaci rímskokatolíckej a gréckokatolíckej
konfesie. Treťou najpočetnejšou skupinou boli Židia. Záujem o štúdium zo strany evanjelikov
bol slabý, pretože v Prešove existovalo aj kolegiálne gymnázium, ktoré bolo pod patronátom
Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Aj napriek slabému zastúpeniu niektorých
vierovyznaní sa na škole vyučovalo rímskokatolícke, gréckokatolícke, židovské a evanjelické
náboženstvo. V školskom roku 1928/29 na škole učil gréckokatolícke náboženstvo Štefan
Gojdič (brat biskupa Pavla Gojdiča).30 Evanjelické náboženstvo v rokoch 1918/19, 1920/21 a
1921/22 viedol Ján Hysko, farár pôsobiaci v Obyšovciach.31 Náboženstvo síce patrilo
k povinným predmetom, ale na základe výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety
(MŠaNO) zo dňa 12. novembra 1922 mohli byť žiaci oslobodení od tohto predmetu, a to na
základe písomnej žiadosti rodičov, alebo zákonných zástupcov žiaka. Oslobodenie sa
vzťahovalo na celú dĺžku štúdia a bolo ho potrebné podať na začiatku školského roku –
najneskôr do 20. septembra.32 Náboženstvo podobne ako ostatné predmety podliehalo
inšpektorskej kontrole. Je známa návšteva inšpektora výučby evanjelického náboženstva
augsburského vyznania, ktorú vykonal 22. februára 1938 biskupský tajomník Pavel Neckár.33
Na škole sa vyučovali nasledovné predmety: slovenský jazyk, latinský jazyk, ruský jazyk,
francúzsky jazyk, nemecký jazyk (nepovinný predmet), anglický jazyk (nepovinný predmet),
matematika, deskriptívna geometri, dejepis, chémia, fyzika, zemepis, prírodopis, psychológia,
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telocvik, spev, kreslenie (nepovinný predmet) a už vyššie spomenuté náboženstvo.34 Neskôr
pribudol aj voliteľný predmet Ženské ručné práce.35
Na úroveň vzdelávania dohliadal samotný riaditeľ školy, ktorý pravidelne vykonával
hospitácie. Ich realizáciou sa snažil zistiť aké spôsoby používajú jednotliví vyučujúci, pričom
za dôležité pokladal, aby hodiny vyzerali ako jeden harmonický celok, kde žiak vie čo má
robiť a čo od neho učiteľ očakáva.36 Najmä v prvých rokoch sa ako vážne nedostatok javil
problém slabého ovládania slovenčiny, najmä zo strany českých pedagógov. Situácia bola až
taká kritická, že samotný riaditeľ sa ponúkol, že pre tých, ktorí majú s osvojením si
slovenčiny veľké problémy zorganizuje prednášky, na ktorých im vysvetlí základné rozdiely
medzi češtinou a slovenčinou.37 Dobrým zdrojom nápadov, ako spestriť vyučovaciu hodinu
mohli byť časopisy určené pre pedagógov, ktoré vychádzali v medzivojnovom období, za
všetky možno uviesť najmä Pedagogický zborník, Slovenská škola či Slovenský učiteľ.38
Hlavným cieľom školy bola príprava žiakov na úspešné absolvovanie skúšok dospelosti –
maturít. Záverečná skúška pozostávala z dvoch časti – písomnej a ústnej. V písomnej časti,
ktorá sa konala najčastejšie v mesiac apríl si žiaci mohli vybrať jednu z tém a spracovať ju
v príslušnom slovesnom útvare. V roku 1938 boli na výber tieto témy: 1) P. O. Hviezdoslav:
K ľudu, k ľudu, mládež moja, k ľudu sa maj, k svojmu ľudu! Tam ti práca hodna znoja, i
zásluha hodna trudu (úvaha), 2) Dr. Edvard Beneš: Presidente osvoboditeli, odkazu, který jste
vložil do naších rukou, věrní zůstaneme (úvaha), 3) Ako premenili moderné vynálezy náš
život (rozprávanie). Ústne skúšky sa konali začiatkom júna. Bolo zvykom, že na ústnych
skúškach bol predsedom komisie pedagóg z inej školy. Počas maturít, ktoré sa konali 10. –
11. júna 1931, skúšajúcim učiteľom predsedal riaditeľ štátneho reálneho gymnázia
v Michalovciach Jozef Šaloun. Na skúšku sa prihlásilo 22 študentov, z ktorých bolo
k maturitám pripustených 16. Všetci skúšku dospelosti zvládli a dvaja z nich boli aj
vyznamenaní.39 Dôležitosť maturitnej skúšky dokresľuje aj skutočnosť, že vôbec na prvých
maturitách, ktoré sa konali na škole bol prítomný aj prednosta slovenského oddelenia pri
ministerstve školstva a národnej osvety prof. Jaroslav Vlček, ktorý bol aj vynikajúcim
znalcom slovenskej a českej literatúry.40
O tom, že škola sa snažila pripraviť žiakov na život nielen po vedomostnej ale aj po
spoločenskej stránke svedčia pravidlá a zásady, ktoré boli súčasťou školského poriadku. Za
všetky možno spomenúť hádam toto: „Jeden voči druhému sa chovajte slušne a zdvorile
.Angličania majú pre slušného a zdvorilého človeka po celom svete jeden výraz: gentleman.
Orientálne príslovie zasa hovorí o zdvorilosti, že je to minca, ktorú si človek sám razí, ale
ktorá predsa u všetkých ľudí platí“.41
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Veľký vplyv na kvalitu vyučovania malo aj samotné školské prostredie a podmienky
pedagogického procesu. V medzivojnovom období existovalo mnoho škôl, ktoré sídlili
v nevhodných priestoroch. Výsledkom čoho boli preplnené triedy. Sú známe prípady, kedy
v jednej triede bolo aj 60 študentov.42 Hoci sa takáto extrémne situácia na prešovskom
gymnáziu nikdy nestala, ani tu nebol stav ideálny. V prvých rokoch sa počet žiakov v jednej
triede pohyboval v rozpätí od 23 po 44. Postupne sa počet žiakov v triedach zvyšoval. Najviac
žiakov v jedenej triede bolo počas rokov 1936/37 a 1937/38 kedy v jednej miestnosti
študovalo až 50 resp. 53 študentov. Zvládnuteľný pomer počtu žiakov v jednej triede sa
snažila škola udržať aj vďaka dvojzmennému vyučovaniu, ktoré na gymnáziu existovalo už
od jeho založenia. Aj napriek týmto opatreniam bola škola značne preplnená a vedenie
muselo opakovane žiakom pripomínať nariadenia ohľadne správania sa v škole a dodržiavania
základných pravidiel. Študenti museli po chodbe a po schodoch chodiť vždy len po ľavej
strane v malých skupinách (tri až štyri osoby). V celom areáli školy platil prísny zákaz
opierať sa o zábradlia a ploty, pretože mnohá z nich boli slabo upevnené a hrozilo
nebezpečenstvo vzniku úrazu. Na škole bolo taktiež zakázané aj konzumovať a predávať
zmrzlinu.43
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu vo vtedajšej dobe bolo pripomínanie si
významných osobností a udalosti, ktoré sa podieľali na vzniku a existencii republiky, či
utužovali pocit spolupatričnosti medzi Slovákmi a Čechmi, prípadne inými slovanskými
etnikami. Medzi takéto osobnosti patrili najmä prezidenti T.G. Masaryk a Eduard Beneš. Pri
príležitosti ich životných jubileí vedenie školy v spolupráci so žiakmi vždy pripravilo
špeciálne akadémie, na ktorých boli prezentované štátnické zásluhy a nasledovaniahodné činy
oboch mužov. V súvislosti s osobnosťami sa nezabúdalo ani na Milana Rastislava Štefánika.
Pri príležitosti prvého výročia jeho tragickej smrti si žiaci pripomenuli toto nešťastie
prednáškou študenta školy J. Martona.44 Medzi významné pamätné dni patril 28. október –
Deň slobody, dátum vzniku Československej republiky. Túto udalosť si aktívne pripomínali
nielen žiaci, ale aj samotné mesto. V roku 1928 boli pri tejto príležitosti vysadené lipy pred
tzv. šarišskými kasárňami.45 V oveľa menšej miere, ale predsa, škola venovala pozornosť aj
30. októbru, kedy bola podpísaná Martinská deklarácia.46 Pozoruhodnou akciou, ktorá mala
podporiť kladný vzťah študentov k existencii štátu bola slávnostná akadémia v mestskom
divadle konaná 8. a 9. júna 1924 pri príležitosti piateho výročia existencie slovenských
a slovanských škôl v Prešove.47
Neodmysliteľnou súčasťou priebehu vyučovania boli učebné a didaktické pomôcky, ktoré
mali v čo najvyššej možnej miere podporiť vzdelávanie. Najčastejšie išlo o rôzne mapy,
atlasy, zbierky starých mincí, či herbáre. Uvedené učebné pomôcky boli vzhľadom na ich
charakter a možnosti využitia začlenené do nasledujúcich zbierok pre výučbu zemepisu
a dejepisu, fyziky, prírodopisu, chémie, kreslenia a umeleckej tvorby, geometrie, hudobnej
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a telesnej výchovy.48 Neskôr boli zriadené aj ďalšie zbierky ako numizmatická, telocvičná či
kolekcia predmetov klasickej archeológie.49 Všetky zbierky boli každoročne dopĺňané v rámci
finančných možností. V školskom roku 1919/20 bola na tento zámer vynaložená čiastka
18 390 Kč.
Ďalším charakteristickým znakom školy bola snaha vštiepiť študentom lásku k čítaniu. Za
týmto účelom boli na škole zriadené tri druhy knižníc: žiacka, profesorská a tzv. knižnica
pauperum – knižnica určená pre chudobných žiakov. Všetky knižnice sa pravidelne
a systematický každoročne dopĺňali o nové a aktuálne tituly. O tom, že vedenie školy sa tento
cieľ snažilo splniť svedčí aj fakt, že v školskom roku 1930/31 gymnázium objednalo
nasledujúce časopisy: Slniečko, Malý Čtenář, Nový človek, Slovenský ľud, Vesna, Svojeť,
Študentský časopis, Elán, Šírym světem a Rozvoj. Na nákup uvedených titulov minula škola
12 000 Kč. 50 Nie je preto žiadnym prekvapením, že v roku 1938 sa v profesorskej knižnici
nachádzalo 5322 kusov kníh a v žiackej 2844.51
Za azda najpríťažlivejšiu formu získavania nových informácií je možné považovať návštevu
kín, kde boli študentom premietané tzv. poučné filmy. V školskom roku 1923/24 mali
gymnazisti takúto príležitosť celkovo šesťkrát, a to 28. 9. a 12. 12. 1923, 14. 1., 16. 1., 25. 4.
a 26. 4. 1924. Námety filmov boli pestré, ale z pohľadu mladého človeka aktuálne, ako:
O alkoholizme, Liečenie tuberkulózy, Letom československým svetom, Zo života
československých legionárov a pod.52
Spestrením školského života študentov boli aj mimoriadne prednášky, diskusie či im podobné
aktivity, ktoré boli organizované vedením školy pri príležitosti návštevy mesta výnimočnými
osobnosťami z kultúrneho a spoločenského života. Napríklad 5. novembra 1919 to bol
spisovateľ Karel Kálal.53 13. júna 1931 školu navštívil aj minister dr. Ivan Dérer, ktorý si
prezrel vybavenie tried a stav učebných pomôcok. Nakoľko sa v Prešove zastavil popoludní,
nebol účastníkom vyučovacieho procesu.54
Dôležitým súčasťou školského života, boli aj mimoškolské aktivity, ktoré nepochybne
významným spôsobom formovali osobnosť študentov. Žiaci vo svojom voľnom čase zväčša
rozvíjali tie činnosti ku ktorým boli na škole vedení. Mnohí z nich boli členmi organizácií ako
Sokol, Orol, Skautský zväz či Športovo-atleticko-turistický klub. V školskom roku 1928/29
bolo členom týchto organizácií 154 študentov.55 Lásku k športovým aktivitám žiaci získavali
najmä na hodinách telovýchovy, a že ponuka bola pestrá, dokazuje rok 1928/29. Žiaci si vtedy
mohli vyskúšať tieto športové disciplíny: korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie, plávanie,
48
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veslovanie, člnkovanie, futbal, hádzaná, volejbal, tenis, ľahká atletika, šerm, box,
bicyklovanie a skauting. Navyše, na konci každého školského roku škola organizovala
turistické výlety, ktoré niekedy trvali aj niekoľko dní. Na jednej takejto akcii 11. až 13. júna
1924 sa zúčastnilo 12 študentov pod vedením profesorky Márie Mahrlovej. Počas výletu
študenti prešli pešo z Hrabušíc do Dobšinskej ľadovej jaskyne cez Stratenú do Dobšinej
a potom z Rožňavy cez Krásnu hôrku do Smolníckej huty.56 Študenti sa okrem turistických
akcií konaných na území Slovenska zúčastnili 24. mája až 1. júna 1920 exkurzie po Prahe.57
Zaujímavým spestrením v procese vyučovania bola zaiste aj návšteva Výstavy súdobej
kultúry v Brne, ktorá sa uskutočnila 10. – 16. júna 1928 a zúčastnilo sa na nej 90 študentov
gymnázia.58 Prostredníctvom rôznych záujmových krúžkov, či účasti na športových turnajoch,
sa žiaci stretávali aj s rovesníkmi z iných prešovských škôl. Ako príklad možno spomenúť III.
rečnícke preteky, ktoré sa uskutočnili 25 mája 1938.59 Medzi veľmi obľúbené športové
podujatia patrili mestské turnaje v hokeji a plávaní.60 Pod vedením profesorov často navštívili
rozmanité podujatia aj v okolitých mestách, ako bola návšteva majálesu, či Župného zjazdu
dorastencov v Košiciach.61
Gymnazisti boli aj aktívnymi členmi inštitúcií, ktoré mali kultúrno-vzdelávací charakter. Šesť
študentov zo šiestej triedy a jeden tretiak sa ako dobrovoľníci zúčastnili 14. novembra 1919
na prvom predstavení bábkového divadla.62 Veľa študentov sa aktívne podieľalo na činnosti
Štefánikovho samovzdelávacieho krúžku, ktorý počas školského roku 1927/28 usporiadal pre
svojich členov 10 zasadnutí, na ktorých bolo prezentovaných 25 prednášok, 20 recitácií a 8
hudobných čísel.63 Členovia krúžku boli pôvodcami iniciatívy zorganizovať v Prešove I.
Všeštudentský ples určený pre študentov stredných a odborných škôl sídliacich v meste.
Zámer sa stal skutočnosťou a akcia sa konala 2. februára 1928.64 Veľkým úspechom
študentov školy bolo divadelné predstavenie West Pocket Revue od Voskovca a Wericha,
ktoré naštudovali a odohrali študenti školy 7. novembra 1930 pre svojich spolužiakov a o deň
neskôr aj pre širšie obecenstvo. Hra mala taký úspech, že na žiadosť obecenstva sa museli
uskutočniť ešte ďalšie tri vystúpenia pre širokú verejnosť, a to 6., 7. a 8. decembra 1930.
Niektorým divákom sa hra tak páčila, že sa zúčastnili na viacerých predstaveniach. Súčasťou
hry bol aj malý jazzband orchester, ktorý tvorili výlučne študenti školy. Pre mnohých
účinkujúcich bol tento úspech veľkým prekvapením, pretože to bola ich prvá skúsenosť
s hraním divadla. Prospech z podujatia mala aj škola, pretože časť zo zisku zo vstupného bola
odovzdaná Fondu pre podporovanie chudobných žiakov, išlo o čiastku 210 Kč. 65
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Vplyv na kultúrny a športový život mali aj samotní vyučujúci. Vzhľadom na už spomenuté
časté zmeny v učiteľskom zbore do mestá prichádzali neustále nové osobnosti, ktoré sa
aktívne zapojili do činnosti mnohých kultúrnych inštitúcií. Na ilustráciu možno uviesť
pôsobenie Karola Čecha, ktorý okrem toho, že na gymnáziu vyučoval latinčinu
a Českoslovenčinu, viedol od 15. 9. 1923 do jari 1924 Bábkové divadlo, či Rudolfa
Borovského, ktorý v meste založil a viedol spevokol Smetana.66
Na škole fungoval štipendijný systém podpory žiakov, buď na základe prospechu alebo
sociálnych pomerov. Finančná výpomoc bola poskytovaná zo súkromných a štátnych
zdrojov, ako Pálfyovská základina či štipendijné fondy finančného riaditeľstva. Gymnázium
malo aj nepravidelných darcov. Napríklad v školskom roku 1919/20 prispel Červený kríž
čiastkou 500 korún, ktorá bola použitá na zakúpenie učebníc pre chudobných žiakov. Na
rovnaký účel prispeli v tom istom roku sumou 350 korún aj vyučujúci. Finančnými
prispievateľmi boli aj jednotlivci ako Michál Bosák, ktorý inštitúciu podporil čiastkou 5 000
korún, župný radca J. Gallay (100 Kčs) alebo kolektívy pracovníkov: úradníctvo poštového
úradu (150 Kčs) a Tatra banka (400 Kčs).67 Inštitúcie Tatra banka a Finančné riaditeľstvo
v Prešove patrili medzi stálych sponzorov školy, pričom prvá z nich podporovalo nadaných
žiakov s vynikajúcim prospechom, druhá sa zameriavala skôr na prospievajúcich študentov
v hmotnej núdzi.68 Z radov zamestnancov bol vytvorený aj Spolok pre podporovanie chudých
a nemajetných študujúcich Šafárikovho štátneho reálneho gymnázia v Prešove. Predsedom
spolku bol František Prchlík, konateľom Václav Manek a pokladníčkou Helena Manková.
Spolok mal 26 členov a od 1. septembra 1923 do 30 júna vyzbieral 878 Kčs, ktoré boli
použité na knižnicu pauperum.69 Žiaci zo sociálne slabších vrstiev si mohli materiálne
polepšiť aj vďaka zapojeniu sa školy do rôznych charitatívnych akcií. Tak napríklad
v školskom roku 1923/24 získali deviati žiaci topánky a šiesti látku na šaty.70 Na ošatení
žiakov sa podieľali aj miestne odbory Červeného kríža a Živeny, ktoré počas školského roku
1927/28 ošatili spolu 15 žiakov.71 Šikovní a nadaní žiaci získavali aj podporu za účasť na
celoštátnych súťažiach. Takýchto dvoch študentov Magdalénu Hönigovú a Ferdinanda
Orgonaša v školskom roku 1937/38 podporili za účasť na IV. stredoškolských závodoch v
Prahe mesto Prešov (600Kč) a okres Prešov (500kč).72
Vyššie uvedené schémy podpory určitým spôsobom rozvíjali a budovali ducha dobročinnosti,
solidarity a spolupatričnosti a súčasne naučili študentov ako aj učiteľov prispievať na rôzne
finančné zbierky. Jednou takou udalosťou bola zbierka profesorov na obranu štátu, ku ktorej
sa pridali aj čerství maturanti, ktorí nabádali aj mladších spolužiakov, aby ju podporili.73
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Ak podnetom k vzniku školy bola zmena politicko-geografických pomerov v roku 1918, tak
tieto isté okolnosti zapríčinili aj jej zánik respektíve zmenu na Štátne slovenské reálne
gymnázium v Prešove. Nové mocenské pomery menia aj poslanie školy, ktorá dovtedy,
okrem iného, podporovala spoločný štát Slovákov a Čechov. Teraz jej prvoradým cieľom
bolo vychovávať mládež tak, aby sa slovenský národ stal významným a známym na celom
svete.74 Nové okolnosti mali za následok aj zmenu záujmových organizácií, ktoré na škole
pôsobili. Vo februári 1939 na škole bola založená Hlinková mládež, ktorá mala vyše 100
členov. Ak doposiaľ štátna príslušnosť nezohrávala významnú úlohu pri prijímaní na školu
tak po marci 1939, to už bolo inak. Študenti, ktorí sa hlásili na školu a mali cudziu štátnu
príslušnosť, museli si zabezpečiť povolenie na štúdium, ktorú dávalo riaditeľstvo školy.75
Šafárik Czechoslovak state real high school in Prešov in 1919 – 1939
After formation of Czechoslovak republic was educational system completely transformed,
the former Hungarian schools were closed and replaced by the new Czechoslovak. In this
way was on 17. March 1919 established Šafárik Czechoslovak state real high school in
Prešov. The first years of school existence has been turbulent. In the city were groups that
believed in the restoration of pre-war status and attempted to intimidate students from
studying at school. The school soon built up a good reputation and each year studied here
more and more students. Professors who taught at the school were important not only for
students but also for the city. Many of them actively participated in various cultural,
educational and sport activities. The same was true of the pupils. After twenty years of school
existence, it can be stated, that it was beneficial for the students, the city and the region.
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Príloha A:

Materinská reč študentov gymnázia v rokoch
1919/20 a 1920/2176
Materinská reč
Slovenská
Česká
Rusínska
Nemecká
Maďarská
Ruská
Spolu
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1919/20
165
63%
3
1%
64
24%
4
2%
27
10%
0
0%
263

1920/21
177
61%
16
6%
50
17%
13
5%
31
12%
1
0%
288

ŠA PO, f. I. Štátne gymnázium v Prešove. Prvá (dvadsiata) výročná zpráva Štátneho slovenského reálneho
gymnázia v Prešove, š. 41.
75
ŠA PO, f. I. Štátne gymnázium v Prešove. Prvá (dvadsiata) výročná zpráva Štátneho slovenského reálneho
gymnázia v Prešove, š. 41.
76
Spracované na základe výročných správ Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia
v Prešove.

Materinská reč študentov gymnázia v rokoch
1923/24 a 1928/2977
Materinská reč
1923/24
1928/29
246
Československa
94%
290
84%
13
Ruská
5%
23
7%
7
Nemecká
3%
16
5%
5
Maďarská
2%
13
4%
0
Židovská
0%
3
1%
1
Srbská
0%
0
0%
Spolu
272
345
Príloha B:

Vierovyznanie študentov gymnázia78
Vierovyznanie

1918/19
136 52%
62 24%
4
2%
9
3%

1919/20
169 64%
81 31%
6
2%
7
3%

1920/21
208 70%
70 23%
5
2%
15
5%

Spolu

211

263

298

Vierovyznanie

1923/24
220 84%
25 10%
5
2%
2
1%
2
1%
10
4%
6
2%
0
0%
0
0%
2
1%
272

1930/31
278 70%
49 12%
5
1%
0
0%
1
0%
17
6%
37 14%
3
1%
0
0%
6
2%
396

1937/38
504 72%
45
6%
19
3%
9
1%
3
1%
19
7%
68 26%
2
1%
19
7%
10
4%
698

Rímskokatolícke
Gréckokatolícke
Evanjelické a. v.
Židovské

Rímskokatolícke
Gréckokatolícke
Evanjelické a. v.
Reformované
Českobratské
Židovské (neologické)
Židovské (ortodoxné)
Pravoslávne
Československé
Bez vyznania
Spolu
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Príloha C:
Dnešný stav budovy, v ktorej sídlilo Šafárikovo československé štátne reálne gymnázium
v Prešove (25. august 2013)79
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