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„Čas všetko prinesie, ale aj všetko vezme. Každú chvíľu 

dobre využiť je veľké umenie. Čnosť bude vždy odmenená, 

neprávosti  ostane hana." 

Predhovor 

 

„Habent sua fata libelli – knihy majú svoje osudy“, uvádza 

Maurus Terentianus vo svojej Carmen heroicum.  

Ja dodávam, že nielen knihy, ale aj ľudia, spoločnosti, 

jednotlivci, ba i ustanovizne. Všetko odráža svoje dejiny. 

Cicero hovorí, že: ,,Dejiny sú svedkami času, svetlom 

pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom 

minulosti." Ich cesty, smery, zastavenia, peripetie 

i návraty sú zaznamenávané, režírované v knihe osudu, 

ktorú  vždy riadi Boží zákon. 

Celý ľudský život každého jednotlivca má svoje 

zákonitosti zrodu, plného života i dozrievania. Má svoj čas 

a svoju chvíľu. Od Boha to dostávame ako milosť, ako 

dar. ,,Čas je posol Boží", hovorí   spoluzakladateľ jezuitov 

Peter Faber. 
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Tak vnímam aj ja celú spleť udalostí, ktoré som prežil pri 

zakladaní prvej cirkevnej školy v meste Prešov, aj svojich 

dvadsať štyri rokov prežitých na škole sv. Mikuláša 

v Prešove. Nebola to len priama, rovná a hladká línia. Boli 

tam výšky, priepasti, zlomy, ale i radosti. Nikdy však ozaj 

úplne pokojná chvíľa. 

Napriek tomu, som sa počas celej existencie školy snažil 

napĺňať, parafrázujúc Jozefa Kutníka – Šmalova,  

základnú myšlienku, zmysel cirkevných škôl: „Ony musia 

byť nielen preniknuté katolíckym svetonáhľadom, ale 

musia prevyšovať štátne školy svojou didaktickou 

i pedagogickou kvalitou, rovnako i úrovňou 

v prírodovednom a humanitnom vyučovaní.“ 

Pri počiatočných rozhodovaniach, v začínajúcich 

nepredstaviteľných ťažkostiach,  som sa posilňoval  

slovom  ABSTINE (vedz sa zriekať). Prešlo však 

niekoľko mesiacov fungovania tejto tak ťažko rodiacej sa 

inštitúcie a ja som musel zmeniť slovo ABSTINE - na pre 

túto dobu dôležitejšie slovo - SUSTINE (vedz vytrvať). Aj 

táto temná doba našej školy však prešla a ja som sa celé 

ďalšie obdobie existencie školy s Božou pomocou usiloval 

naplno realizovať slovo AGREDERE (vedz konať).  
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Z dobrého ovocia - dobrý strom, z dobrého stromu – dobré 

ovocie. A „po ovocí poznáte ich.“ 

Všetky roky môjho pôsobenia na tejto škole však  boli 

chvíľami rozsievania na nepreoranom a nezúrodnenom 

poli v nádeji na budúcu dobrú úrodu.  

Boli to roky odovzdanosti do vôle Božej, neúnavného 

hľadania, objavovania, realizácie základných cieľov a 

filozofie katolíckej školy.  

Boli to radostné roky budovania mostu, po ktorom by 

malo odvážne kráčať katolícke školstvo. 

„Isté je, že niet na svete zázračnej  vyučovacej  metódy,  

ktorá  by  mohla  pretvoriť  menej  nadaných  ľudí  na  

géniov, nedbanlivé  povahy  na  výkvet  horlivosti  a 

pomaly  reagujúce  temperamenty  na  virtuózov 

výkonnosti.  No  svätou  povinnosťou  školy by malo byť 

podľa Aurela  Stodolu  ujať  sa  láskyplne  všetkých,  

teda  aj  menej nadaných a viesť ich k disciplinovanému 

mysleniu“. 

Aj o toto som sa počas pôsobenia na škole snažil a čas i 

výsledky 25-ročného "fungovania"  školy zreteľne 

dokumentujú pozitívne výsledky.  
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Preto som sa na základe archívnych dokumentov, 

vlastných poznatkov i osobných skúseností rozhodol 

dôležité udalosti, úspechy, uznanlivé postoje, žičlivosť, ale 

i nezhody, rozdielne pohľady na fungovanie školy aj 

knižne zverejniť, aby to aj po odstupe času mohlo budúcej 

generácii poslúžiť na posúdenie, porovnanie, hodnotenie a 

možno aj inšpiráciu. 
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Poďakovanie 

 

Za čas a chvíle, ktoré som mohol pri zrode i ďalšom 

fungovaní tejto školy prežiť, chcem v prvom rade 

poďakovať Bohu - podobne ako to do zlatej knihy mesta 

Paríž napísal po výstupe na Eifelovu vežu slávny 

vynálezca Edison:  „Pánu Eifelovi, inžinierovi, smelému 

staviteľovi mohutného majstrovského diela patrí obdiv 

a úcta, ale ešte väčší obdiv patrí Bohu, konštruktérovi 

celého vesmíru, pretože citujúc žalmistu „ak Boh nestavia 

dom, márne sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú.“  

Moja osobná vďaka patrí emeritnému otcovi arcibiskupovi 

Alojzovi Tkáčovi, ktorý sa svojím osobným prínosom 

podieľal na vzniku, duchovnej i materiálnej pomoci, 

podpore, ale i ďalšom usmerňovaní školy; súčasnému 

otcovi arcibiskupovi B. Boberovi, ktorý pri každej 

príležitosti, dobrých i ťažkých chvíľach školy, vedel 

zaujať správne, rozumné stanovisko a prezieravým 

spôsobom dať najavo, kde je pravda.  

Vďaka patrí aj  otcovi biskupovi S. Stolárikovi za jeho 

nezabudnuteľné duchovné obnovy, keď bol dekanom 

Farnosti sv. Mikuláša Prešov, i podporu, pomoc 
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a usmernenia, keď ako pomocný biskup mal na starosti 

cirkevné školy v našej arcidiecéze.  

Za mimoriadnu iniciatívu pri zakladaní školy chcem 

poďakovať vdp. Matejovi Babčákovi, vtedajšiemu 

dekanovi a farárovi vo Farnosti sv. Mikuláša Prešov,  ale 

najmä vdp. Michalovi Vaškovi, kaplánovi, ktorý sa svojou 

vytrvalosťou a osobnou zaangažovanosťou významne 

podieľal na zabezpečovaní dôležitých organizačných a 

iných úloh, ktoré sa postupne pri vzniku tejto tak ťažko 

rodiacej školy objavovali (v interakcii s 

Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach, 

Vládou SR, NR SR, MŠ SR, Okresným úradom v Prešove, 

Školskou správou v Prešove,  rodičmi a kresťanskými 

učiteľmi). 

Za pomoc pri duchovnej a ľudskej formácii žiakov 

a učiteľov školy počas ďalších rokov vyjadrujem vďaku 

ostatným dekanom, kňazom Farnosti Prešov, všetkým 

kňazom, ktorí pôsobili na škole, ale aj tým, ktorí 

spolupracovali so školou. 

Úprimnú vďaku za vynaložené úsilie pri zakladaní školy 

chcem  vysloviť vtedajším čelným predstaviteľom KDH v 

Prešove (už nebohému Ing. G. Šmeringaiovi,  p. P. 
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Vrždákovi a J. Halčákovi), hlavne však Ing. Jozefovi 

Polačkovi, prednostovi Okresného úradu Prešov, ktorý 

riadil, zabezpečoval všetky rokovania jednak na okresnej, 

ale aj celoslovenskej úrovni, tiež poslancom Ing. Antonovi 

Anderkovi a Františkovi Balunovi. Veľkú vďaku 

vyslovujem Mgr. Štefanovi Tkáčovi, vtedajšiemu 

riaditeľovi Školskej správy v Prešove, ale predovšetkým, 

žiaľ, už nebohému môjmu osobnému priateľovi, Dr. 

Jozefovi Liptákovi, zástupcovi riaditeľa  Školskej správy 

v Prešove a neskôr generálnemu riaditeľovi Frukony a 

Praliky Prešov, ktorý našu inštitúciu nezištne podporoval 

nielen pri jej zrode, ale aj počas celého jej fungovania.  

Moje poďakovanie patrí aj skupine nadšencov veriacich 

rodičov. 

Veľmi významnú rolu pri vzniku, ale aj v začiatočných 

rokoch činnosti našej inštitúcie zohrali JUDr. Ján  

Čarnogurský, vtedajší premiér vlády SR, prof. Ján Pišút,  

minister  školstva SR a vedúci jeho kancelárie doc. Juraj 

Vantuch, tiež JUDr. Ľudovít Medár, vedúci právneho 

oddelenia na Ministerstve školstva SR, Ing. Zemanovič, 

generálny riaditeľ Sekcie financovania a rozpočtu MŠ SR, 

Ing. Švecová, vedúca ekonomicko-investičného oddelenia 
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MŠ SR i Ing. S. Trnovec, pracovník odboru cirkevných 

škôl na MŠ SR, za čo im takisto patrí veľká vďaka. 

Veľmi pekne ďakujem predchádzajúcemu pánu riaditeľovi 

Diecézneho školského úradu v Košiciach Dr. P. Macákovi 

(hlavne za pomoc a výbornú vzájomnú spoluprácu v 

začiatočných fázach vývoja školy) i súčasnému pánu 

riaditeľovi ABŠU Mgr. M.  Jackovi za výborný osobný 

prístup k riešeniu bezproblémového fungovania školy 

počas ďalšieho obdobia.  

Ďakujem aj kolegom riaditeľom z kolégia riaditeľov (Ing. 

Andrejovi Gimovi, Dr. Mariánovi Babejovi a Mgr. Petrovi 

Hužvarovi) za dlhoročné priateľstvo a vzájomnú pomoc.  

Z úprimného srdca ďakujem všetkým mojim zástupcom z 

obidvoch škôl (Mgr. Jankovi Goliášovi, RNDr. Jozefovi 

Brudňákovi, PaedDr. Róbertovi Hudákovi, RNDr. Valike 

Jackovej, Ing. Vladovi Halčišákovi, Mgr. Zuzke 

Marcinovej, Mikulášovi Mátyászovi i RNDr. Marcelovi 

Tkáčovi), ktorí v jednotlivých obdobiach boli mojimi 

najbližšími spolupracovníkmi,  Gabike Onofrejovej a 

Marte Pekovej, pracovníčkam z ekonomického úseku, 

ostatným mojim zamestnancom, súčasným aj minulým, za 

vzájomný rešpekt, ústretovosť, spoluprácu pri dennom 
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riešení malých i väčších problémov, za kus ich statočnej 

práce i svojho srdca. 

Z úprimného srdca vyslovujem poďakovanie aj všetkým 

rodičom, ktorí sa počas 25 ročného vývoja školy rozhodli 

zveriť nám do výchovy a vzdelávania svoje deti a vo 

všetkých fázach jej vývoja verili tejto škole. Práve ich 

dôvera a veľký záujem o túto školu nám pomáhal 

zdokonaľovať sa, rozvíjať a napredovať.  

Verím, že tento záujem, už aj na základe vlastných 

skúseností s kvalitnou kresťanskou výchovou a 

vzdelávaním na tejto škole, bude mať stúpajúcu krivku aj 

v ďalších rokoch. 

Ďakujem ďalej všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

pričinili o vznik, fungovanie i napredovanie obidvoch 

škôl, na ktorých som pôsobil a ktorých existencia začínala 

za veľmi ťažkých podmienok, v zdevastovaných 

priestoroch, bez akýchkoľvek odborných učební, 

odborných laboratórií a potrebných učebných pomôcok. 

Postupnou odbornou aj duchovnou formáciou pedagógov 

sa transformovala na v súčasnosti modernú, 

konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu dvoch 
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právnych subjektov s mimoriadnymi medzinárodnými 

úspechmi, s ktorými sa nemôže pochváliť veľa škôl.  

Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujem všetkým 

dobrodincom, sponzorom, rodičom, ktorí nám materiálne 

a finančne pomáhali, ale aj tým, ktorí na nás, na školu, 

celé to obdobie mysleli v modlitbách. 

Chcem verejne vyjadriť veľkú vďaku aj svojej rodine, 

najmä manželke, ktorá mi na našej životnej ceste bola  

vždy veľkou posilou a potechou a musela veľakrát 

pretrpieť moje vysoké pracovné nasadenie, ktoré často išlo 

aj na úkor  rodiny.  

Zároveň by som chcel poprosiť aj o odpustenie, ak som 

v ľudskej slabosti nevykonal všetko, čo som vykonať mal.  
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Spoločenská situácia, nálady obyvateľstva a 

urputné boje odporcov i nadšencov pri 

zakladaní cirkevnej školy v meste Prešov 

 
Po roku 1989 nastali zásadné zmeny politického, 

spoločenského a duchovného života v slovenskej 

spoločnosti. Podstatný odraz to malo aj v školstve na 

celom Slovensku, ale i v meste Prešov. Bol schválený 

zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a vyhláška MŠ SR č.536/1990 Zb., 

ktoré už ponúkali možnosť zriaďovať okrem štátnych aj 

alternatívne školy (cirkevné aj súkromné). 

V prvých mesiacoch  roku 1990 som od KDH v Prešove (s 

telefonickou ponukou prišiel Mgr. Jozef Štefanič,  

profesor Gymnázia na Konštantínovej  2 v Prešove) dostal 

prvú ponuku zaoberať sa riešením situácie školstva v 

Prešove s návrhom na postupné zriaďovanie cirkevných 

škôl v meste Prešov. Stretol som sa s vtedajšími hlavnými 

predstaviteľmi KDH v Prešove - p. Ing. Šmeringaiom, p. 

Vrždákom,  p. Ing. Polačkom a dohodli sme sa, že sa 

pokúsime na tento účel v Prešove založiť Klub 

kresťanských pedagógov. Po niekoľkých mesiacoch 
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úvodných príprav tento  Klub kresťanských pedagógov aj 

oficiálne vznikol a do jeho činnosti sa zapojila hŕstka 

odvážnych kresťansky zmýšľajúcich pedagógov. Jeho 

prvým predsedom sa stal p. Eugen Andreánsky. Zároveň 

bol  zvolený  aj výbor tohto klubu (jeho členom som bol aj 

ja). Rokoval veľmi často a za základný cieľ si vytýčil 

zakladanie cirkevných škôl. Hoci názory na ich zakladanie 

sa medzi členmi klubu, ale aj v samotnom výbore rôznili, 

všeobecne však prevládal názor na nutnosť a potrebu 

založenia cirkevnej školy v Prešove (nejednotnosť sa 

vyskytla na čas jej založenia).Väčšia časť členov bola za 

založenie školy od 1. septembra 1991. Podporil ich aj 

vtedajší pán dekan a farár vo Farnosti sv. Mikuláša Prešov 

vdp. Matej Babčák, vdp. Michal Vaško, kaplán, ako aj 

ďalší zanietení laickí spolupracovníci spomedzi rodičov. S 

týmto názorom sa stotožnil aj Mons. A. Tkáč, košický 

diecézny biskup (budúci zriaďovateľ školy). 

Túto myšlienku privítali aj veriaci rodičia z mesta Prešov 

(podľa štatistiky z roku 1990 bolo v okrese Prešov vyše 80 

% obyvateľov veriacich a vtedajšia platná legislatíva už 

umožňovala vznik alternatívnych škôl - aj cirkevných), 

preto aj z ich strany vznikla požiadavka na zriadenie 
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cirkevnej školy v tomto meste. Z  tohto dôvodu sa 

uskutočnil prieskum záujmu o cirkevnú školu vo forme 

žiadosti na Farskom úrade v Prešove. Záujem o cirkevnú 

školu bol vysoký, a preto Rímsko-katolícky biskupský 

úrad v Košiciach, v zastúpení Mons. A. Tkáča, košického 

diecézneho biskupa,  podal 5. 11. 1990 na Okresný 

národný výbor - odbor školstva Prešov  žiadosť o 

pridelenie budovy pre cirkevnú školu. 

Od tejto doby  začali zakladanie tejto cirkevnej školy 

sprevádzať veľké problémy, protesty, šírenie 

nepravdivých, skreslených informácií, ba aj priame 

zastrašovanie rodičov. Obyvateľstvo mesta Prešov sa 

rozdelilo na dve nezmieriteľné skupiny. Jedna považovala 

zriadenie tejto školy za veľmi potrebnú vec, ktorá po 

zmene spoločenského systému v štáte má svoje 

opodstatnenie, tomuto dielu začala „fandiť“, ba začala ho 

s Božou pomocou podporovať. U druhej skupiny 

obyvateľstva to vyvolávalo nepriazeň, nechuť, strach, 

posmešky,  ba táto skupina obyvateľstva  bola striktne 

proti zriadeniu takejto školy. Do tohto procesu  sa aktívne 

zapojili aj médiá, ktoré propagovali najmä negatívne 

správy, tvrdenia o tom, aké je pomýlené zakladať 
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alternatívne školy (hlavne cirkevné, ktoré podľa nich 

považovala časť obyvateľstva, zrejme z neinformovanosti, 

za "akési zlo" - zastrašovaním nekvalitného vyučovania, 

realizáciou fyzických trestov, úplne skreslenou 

dezinformáciou, že deti z cirkevných škôl budú môcť 

študovať iba za kňazov, rehoľné sestry, rodičia za štúdium 

budú musieť platiť a pod.). Preto sme na tieto negatívne, 

ba nezmyselné informácie v médiách aspoň sporadicky 

museli reagovať aj my a tieto neoverené tvrdenia, 

zakorenené pozostatky niekdajšieho myslenia  

vysvetľovať pravdivými dôvodmi opodstatnenosti vzniku 

cirkevných škôl (uverejnený príspevok J. Bertu v 

Kresťanskom hlase č. 3 z februára 1991, príspevok v 

Katolíckych novinách, ba niekoľkokrát aj vystúpenie v 

priamom prenose v televízii a v rozhlase). Ako hlavné 

dôvody na opodstatnenosť cirkevných škôl sme uvádzali 

retrospektívne pohľady na dlhodobú tradíciu, ale najmä 

vysokú kvalitu niekdajších cirkevných škôl, nepochopenie 

alternatívnosti škôl a nevyrovnanie sa istej časti 

obyvateľstva s problémom konkurencie škôl.  

Argumentovali sme nasledujúcimi objasňujúcimi 

výpoveďami: 
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 Novovznikajúce školy by v prvom rade mali 

zabezpečiť aspekt kvality kresťanskej výchovy a 

vzdelávania.  

 Pri výučbe budú vychádzať z rovnocenných 

učebných osnov ako štátne školy. 

 Využívať budú učebnice uvedené v zozname 

vydanom Ministerstva školstva SR alebo 

Ministerstva zdravotníctva SR (pre vyššiu kvalitu 

sa po dohode zriaďovateľa cirkevnej školy s 

uvedenými ministerstvami budú môcť využívať aj 

iné schválené učebnice a učebné texty). 

 Dĺžka povinnej školskej dochádzky, rozsah i obsah 

štúdia na jednotlivých druhoch cirkevných škôl 

budú totožné so štátnymi školami. 

 Po úspešnom ukončení štúdia na cirkevných 

školách žiaci budú môcť pokračovať v ďalšom 

štúdiu na hociktorej štátnej škole u nás i v 

zahraničí (nebudú musieť študovať len za kňazov, 

príp. rehoľné sestry, ako sa to v médiách nesprávne 

vysvetľovalo, komentovalo). 

 Finančne budú tieto školy dotované štátom. 

Rodičia nebudú za štúdium platiť. 
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 Zamestnanci budú na tieto školy vyberaní interným 

konkurzom a budú musieť spĺňať požiadavky 

štátnych i cirkevných predpisov - po stránke 

odbornej, pedagogickej a morálnej. 

 Budovy na cirkevné školy bude určovať, 

prideľovať príslušná školská správa v regióne (tu 

sa objavil najväčší problém u učiteľov i rodičov 

určených škôl, ktorí sa v zásade nevyjadrovali proti 

zriaďovaniu cirkevných škôl, ktorých legálne 

zriaďovanie umožňoval školský zákon č. 171/1990 

Zb. a vyhláška MŠM a Š SR z 30. októbra 1990, 

ale boli proti tomu, aby sa uvedená cirkevná škola 

zriaďovala v budove školy, v ktorej oni učia, u 

rodičov, ktorú navštevujú ich detí, nepozerajúc na 

všeobecne najvhodnejšie regionálne podmienky 

pre vznik takejto školy). 

 Veľká časť obyvateľov mesta Prešov je veriaca, a 

teda má podľa Kódexu kánonického práva nárok 

na slobodnú voľbu školy a kresťanskej výchovy 

detí podľa svedomia rodičov. Zriaďovateľovi 

cirkevnej školy podľa uvedeného Kódexu 

kánonického práva pripadá sa rigorózne starať aj o 
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to, aby vyučovanie v tejto škole dosahovalo 

vysokú odborno-pedagogickú úroveň, a teda aj 

vysokú finálnu rezultatívnosť. Z uvedeného 

vyplýva, že nie je namieste často namietané 

tvrdenie o slabo prospievajúcej škole. 

Na základe žiadosti z Rímsko-katolíckeho biskupského  

úradu v Košiciach zo dňa 5. 11. 1990 sa 3. 12. 1990 

uskutočnilo rokovanie na Okresnom úrade - odbore 

školstva v Prešove. Na tomto rokovaní sa za 

Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach zúčastnil 

Mons. Bernard Bober, generálny vikár, dp. Michal Vaško, 

kaplán Farnosti Prešov a Dr. Jozef Berta. Na rokovaní sa 

ďalej zúčastnila podpredsedníčka ONV, predstavitelia OŠ, 

HKP, KDH, MÚ a p. Kizivatová za OZ prac. školstva v 

Prešove. Tam sa konštatovalo, že v meste Prešov nie sú 

vhodné mimoškolské priestory na zriadenie cirkevnej 

školy. Cirkevné budovy boli obsadené. Ústav Sancta  

Mária na Konštantínovej ul. chceli rehoľné sestry 

využívať na svoje účely (bol to majetok rehole a v budove 

sídlilo štátne gymnázium). 

Preto predstavitelia Cirkvi (Rímsko-katolícky biskupský 

úrad v Košiciach) požadovali niektorú budovu zo štátnych 
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ZŠ konverziou prideliť na alternatívnu cirkevnú školu 

(vhodnou výmenou žiakov v ZŠ sa mala zachovať 

kapacita ZŠ a uspokojiť sa mali tí rodičia, ktorí žiadajú, 

aby ich deti boli  vzdelávaní a vychovávaní v takejto 

alternatívnej cirkevnej škole). 

7. 12. 1990 vtedajšia Školská správa Prešov určila na 

zriadenie cirkevnej školy (na základe toho, že na Sídlisku 

III. bola najväčšia hustota ZŠ) budovu ZŠ Prešov, Matice 

slovenskej. Na uvedenej ZŠ sa po oznámení tejto správy 

začali hromadné protesty proti zriadeniu cirkevnej školy. 

Bola spísaná petícia rodičov a zamestnancov školy proti 

zmene tejto štátnej ZŠ na cirkevnú. 

15. 2. 1991 sa uskutočnilo rokovanie MŠ SR (RNDr. Juraj 

Vantuch, vedúci kancelárie ministra školstva SR) a 

Školskej správy v Prešove na ZŠ Prešov, Matice 

slovenskej a dohodlo sa na opätovnom vykonaní 

prieskumu záujmu žiakov o cirkevnú školu na 19 

základných školách v meste Prešov. Preambulu prieskumu 

a otázky navrhlo MŠ SR (podpísaný Dr. Burian). 

Prieskum sa však nepovažoval  za celkom objektívny, lebo 

v každej lokalite pôsobili iné činitele (vzdialenosť iných 
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škôl, špecifickosť škôl a pod.), a preto sa mu nedával 

dôraz hlasovací, ale iba orientačný. 

Po zvážení niektorých okolností (špecifikácia školy, ktorá 

bola orientovaná na šport, centrálneho umiestnenia 

cirkevnej školy, aby deti mohli do nej dochádzať z 

rôznych časti mesta Prešov), bol návrh na zriadenie novej 

cirkevnej školy na ZŠ Prešov, Matice slovenskej, zrušený. 

Dňa 14. 3. 1991 sa na Okresnom úrade v Prešove 

uskutočnilo ďalšie široké rokovanie k zriadeniu cirkevnej 

školy v meste Prešov (bol zohľadnený komisiou 

vyhodnotený prieskum záujmu o CŠ v Prešove), na 

ktorom sa zúčastnili: 

 za MŠ SR prof. Ján Pišút, minister školstva SR a 

Ing. Stanislav Trnovec z odboru pre cirkevné školy 

MŠ SR, 

 za Okresný úrad Prešov Ing. Jozef Polačko, 

prednosta OÚ a Ing. František Kužila, zástupca 

prednostu OÚ, 

 za Školskú správu Prešov Mgr. Štefan Tkáč, 

riaditeľ ŠS a JUDr. Jozef Lipták, zástupca riaditeľa 

ŠS, 
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 za zriaďovateľa (Rímsko-katolícky biskupský úrad 

Košice) Mons. Bernard Bober, generálny vikár, 

vdp. Matej Babčák, dekan Rímsko-katolíckej 

farnosti Prešov, dp. Michal Vaško, kaplán Rímsko-

katolíckej farnosti Prešov a Dr. Jozef Berta, 

odborný poradca pre zriaďovanie  cirkevných škôl 

(poverený Mons. A. Tkáčom, košickým diecéznym 

biskupom), 

 zástupcovia politických strán (VPN, DS, KDH), 

 zástupcovia ďalších cirkví (gréckokatolíckej,  

            evanjelickej a pravoslávnej), 

 Ing. Beliš, zástupca primátora Mestského úradu 

            Prešov, 

 Ing. Anton Anderko a p. Hlávková, poslanci FZ, 

 p. Anna Kizivatová, predsedníčka Odborového  

            zväzu pracovníkov školstva v Prešove. 

Pri výbere najvhodnejšej školy pre zriadenie cirkevnej 

školy sa na tomto rokovaní zohľadňovali tieto aspekty:  

1. Záujem o cirkevnú školu v regióne, 

2. kapacitné naplnenie ZŠ v regióne (na Sídlisku Sekčov        

    chýbalo 83 tried), 
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3. špecifikácia škôl (jazykové, matematické, športové), 

4. regionálne hľadisko, vzdialenosť od iných škôl, 

5. podľa možnosti  centrálne umiestnenie cirkevnej školy,      

    aby deti mohli do nej   dochádzať z rôznych časti mesta   

    Prešov (požiadavka záujemcov o cirkevnú školu).   

Na základe vyhodnotenia uvedených aspektov účastníci 

rokovania jednohlasne hlasovali za najvhodnejší objekt 

pre zriadenie cirkevnej školy v meste Prešov štátnu ZŠ na 

Duklianskej ul. 16. Nikto nehlasoval proti. 

Po oznámení výsledkov tohto rokovania nastali veľké 

protesty učiteľov aj rodičov na ZŠ Duklianskej Prešov, a 

preto bolo dňa 18. 3. 1991 zvolané na uvedenej  štátnej ZŠ 

mimoriadne rodičovské združenie za účasti Ing. Jozef 

Polačka, prednostu Okresného úradu Prešov, Mgr. Štefana 

Tkáča, riaditeľa Školskej správy Prešov, zástupcov  

Rímsko-katolíckého biskupského úradu v Košiciach (vdp. 

Mateja Babčáka, dekana Rímsko-katolíckej farnosti 

Prešov, dp. Michala Vaška, kaplána Rímsko-katolíckej 

farnosti Prešov a Dr. Jozef Bertu, odborného poradcu pre 

zriaďovanie  cirkevných škôl). Po búrlivom rokovaní istá 

časť rodičov a učiteľov vyjadrila nesúhlas so závermi  

rokovania zo dňa 14. 3. 1991, a preto vytvorila petičný 
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výbor, ktorý spísal petíciu nesúhlasiacich rodičov a 

učiteľov a poslal ju na  MŠ SR so zdôvodnením, že z 

hľadiska regionálneho štátna ZŠ Prešov na Duklianskej 

ulici nie je najvhodnejší objekt na zriadenie cirkevnej 

školy (dôvody - je  jediná v regióne, značná vzdialenosť 

od iných škôl, blízkosť veľkej križovatky). 

V meste Prešov sa opäť a denne uskutočňovali rôzne a 

búrlivé zhromaždenia, protesty rodičov, ktorí boli za 

zriadenie, ale aj proti zriadeniu novej cirkevnej školy. 

Prebiehali tiež rôzne rokovania medzi predstaviteľmi 

Okresného úradu Prešov (Ing. Polačkom, Ing. F. 

Kužilom), Školskou správou Prešov (Mgr. Š. Tkáčom, 

JUDr. J. Liptákom), KDH v Prešove (Ing. G. 

Šmeringaiom, p. P. Vrždákom) a zástupcami Rímsko-

katolíckeho biskupského úradu (dp. M. Vaškom a Dr. J. 

Bertom). 

Predstavitelia Rímskokatolíckeho biskupského úradu 

(Mons. A. Tkáč, košický diecézny biskup, dp. M. Vaško, 

Dr. J. Berta), Okresného úradu Prešov (Ing. Polačko), 

Školskej správy Prešov (Mgr. Š. Tkáč, JUDr. J. Lipták) sa 

niekoľkokrát zúčastnili rokovaní aj na MŠ SR. Rokovanie 

viedol sám minister školstva prof. J. Pišút, na rokovaní sa 
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za MŠ SR zúčastňovali aj RNDr. Juraj Vantuch, vedúci 

kancelárie ministra školstva SR, JUDr. Medar, právnik 

MŠ SR, PhDr. Šutta, generálny riaditeľ sekcie stredných 

škôl a Ing. Stanislav Trnovec z odboru pre cirkevné školy 

MŠ SR. Závery z rokovaní boli jednoznačné (zriadenie 

cirkevnej ZŠ v Prešove na Duklianskej ulici - konverziou 

štátnej školy na cirkevnú). 

Aj napriek týmto jednoznačným záverom rokovaní 

zainteresovaných strán pokračovali v meste Prešov (najmä 

odporcami cirkevnej školy, protestujúcimi učiteľmi a 

rodičmi, ktorí boli proti zriadeniu cirkevnej školy) štrajky 

a zastrašovanie riaditeľa Školskej správy Prešov. Ten 

situáciu nie celkom zvládal a posielal na MŠ SR 

protikladné stanoviská,  rozhodnutia, ktoré opätovne 

niekoľkokrát stornoval a zmenil.  

Avšak po rokovaní a zhodnotení situácie na Okresnom 

úrade v Prešove  (na rokovaní sa zúčastnili Ing. J. Polačko, 

prednosta Okresného úradu v Prešove, Ing. František 

Kužila, zástupca prednostu OÚ, Mgr. Š. Tkáč, JUDr. J. 

Lipták za Školskú správu Prešov, dp. M. Vaško, Dr. J. 

Berta  za Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach) 

bolo 2. 4. 1991 vydané riaditeľom  Školskej správy v 
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Prešove konečné súhlasné stanovisko na zriadenie 

cirkevnej ZŠ na Duklianskej ulici, ktoré bolo poslané na 

MŠ SR s požiadavkou na vydanie rozhodnutia.  

Dňa 9. 4. 1991 dostala Školská správa Prešov predbežný 

súhlas MŠ SR na zriadenie CŠ v Prešove (na Duklianskej 

ulici).  Na základe toho bol aj riaditeľom Školskej správy 

v Prešove vydaný podmienečný písomný súhlas na 

zriadenie cirkevnej ZŠ v Prešove (na Duklianskej ulici).  

22. 4. 1991 bola medzi Školskou správou Prešov (v 

zastúpení Mgr. Š Tkáča, riaditeľa Školskej správy Prešov) 

a Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach (v 

zastúpení Mons. A. Tkáča, košického diecézneho biskupa) 

podpísaná Hospodárska zmluva o prenájme budovy štátnej 

ZŠ Duklianska Prešov novovznikajúcej cirkevnej škole. 

Keďže protesty proti novovznikajúcej cirkevnej škole u jej 

neprajníkov neustávali, ba sa stupňovali, 23. 4. 1991 

zvolala Školská správa Prešov stretnutie a následné 

rokovanie riaditeľov prešovských základných škôl s 

RNDr. Hejným, námestníkom ministra školstva SR. 

Všetci riaditelia štátnych ZŠ sa vyjadrili za vznik 

cirkevnej školy, no nedošlo k dohode, ktorá z prešovských 

ZŠ je pre tento účel najvhodnejšia (každý z nich uviedol 
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dôvody, prečo je za cirkevnú školu, ale aj dôvody, prečo 

to nemôže byť práve na jeho škole). V ten istý deň sa na 

Farskom úrade v Prešove uskutočnilo aj rokovanie 

zástupcov Rímskokatolíckeho biskupského úradu (vdp. M. 

Babčákom, dekanom Farského úradu v Prešove, dp. M. 

Vaškom, kaplánom Farského úradu v Prešove a Dr. J. 

Bertom)  a učiteľov z Klubu kresťanských pedagógov v 

Prešove s RNDr. Hejným, námestníkom ministra školstva 

SR, na ktorom sa dohodlo a jednoznačne potvrdilo, že 

najlepšou alternatívou pre zriadenie cirkevnej školy v 

Prešove je predsa len štátna ZŠ Duklianska Prešov. 

Aj napriek ďalším protestom neprajníkov novovznikajúcej 

cirkevnej školy, ktoré postupne strácali racionálny 

podklad, bola štátna ZŠ Duklianska Prešov dňa 24. 4. 

1991 vyradená prof. J. Pišútom, ministrom školstva SR, zo 

siete štátnych škôl a od 1. 9. 1991 zaradená do siete 

cirkevných škôl ako ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 

16. 

Následne sa uskutočnili ďalšie rokovania na Školskej 

správe v Prešove (Mgr. Š. Tkáčom, JUDr. J. Liptákom) za 

účasti predstaviteľov  MŠ SR (RNDr. Hejného, 

námestníka ministra školstva SR, RNDr. Juraja Vantucha, 
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vedúceho kancelárie ministra školstva SR) a   

Rímskokatolíckeho biskupského úradu (dp. M. Vaška, Dr. 

J. Bertu), na ktorých bol opäť označený výber budovy ZŠ 

Duklianska Prešov pre cirkevnú školu za správny.  

Dňa 4. 5. 1991 vstúpili rodičia žiakov štátnej ZŠ 

Duklianska Prešov do štrajku. V školskom areáli boli 

postavené stany a štrajkový výbor prevzal riadenie školy. 

Do štrajku sa zapojili nespokojní rodičia, niektorí učitelia 

školy - nie všetci boli proti zriadeniu cirkevnej školy - a 

napodiv aj žiaci. Učitelia zo štátnej ZŠ Duklianska Prešov, 

ktorí boli za zriadenie cirkevnej školy, sa za túto 

alternatívu  priamo a otvorene angažovali, spolupracovali 

s Klubom kresťanských pedagógov, aktívne podávali 

informácie o dianí na škole aj na Školskú správu Prešov 

(najmä Mgr. M. Tereková, A. Rusnáková, D. 

Kuzmiaková, M. Gajdošová a A. Seman).  

Petičný výbor tiež požiadal Ing. Sopka, primátora mesta 

Prešov, aby sa ujal riešenia situácie, ktorá vznikla na 

štátnej ZŠ Duklianska Prešov. 

Do tohto rozvášneného davu odporcov cirkevnej školy v 

areáli, ale aj v budove štátnej školy boli privolané médiá, 

ktoré naživo vysielali túto zložitú situáciu na ZŠ Prešov 
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Duklianska. Za Rímskokatolícky biskupský úrad v 

Košiciach sa v tom "kotle nepokoja, nevraživosti", pre 

médiá vyjadroval Dr. J. Berta (poverený Mons. A. 

Tkáčom, biskupom Košickej diecézy) a opakovane 

vysvetľoval opodstatnenosť a dôležitosť vzniku 

alternatívnych škôl (aj cirkevných) retrospektívnym 

pohľadom na dlhodobú tradíciu, ale najmä vysokú kvalitu 

niekdajších cirkevných škôl. Upozorňoval tiež na prínos 

plnenia dôležitej úlohy konkurencie alternatívnych škôl v 

slovenskom školstve.  

Dňa 20. 5. 1991 sa na MŠ SR uskutočnilo ďalšie 

rokovanie za okrúhlym stolom. Zúčastnili sa ho: 

 za MŠ SR doc. Ďurikovič, CSc., námestník 

ministra školstva, JUDr. Medar, právnik MŠ SR a 

PhDr. Šutta, generálny riaditeľ sekcie stredných 

škôl, 

 Ing. Sopko, primátor mesta Prešov, Ing. Beliš,  

zástupca primátora mesta Prešov, 

 Mgr. Š. Tkáč, riaditeľ Školskej správy Prešov, 

JUDr. J. Lipták, zástupca riaditeľa Školskej správy 

Prešov, 

 p. Haluška za  petičný výbor,  
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 p. Benko, p. Falatová za protestný štrajkový výbor, 

 Mgr. E. Andreánsky za školskú komisiu 

Mestského úradu Prešov, 

 p. A. Kizivátová za školské odbory, 

 Dr. J. Berta a dp. M. Vaško, kaplán Rímsko-            

katolíckej farnosti Prešov za  zriaďovateľa 

(Rímsko-katolícky biskupský úrad v Košiciach), 

 Ing. J. Polačko za Okresný úrad v Prešove, 

 Ing. D. Macák za Mestskú radu Prešov, 

 Ing. A. Anderko, poslanec FZ a p. H. Maňkošová 

za rodičov. 

Na uvedenom rokovaní bolo opäť potvrdené rozhodnutie  

prof. J. Pišúta,  ministra školstva SR,  zo dňa 24. 4. 1991 o  

vyradení štátnej ZŠ Duklianska Prešov zo siete štátnych 

škôl a zaradenie ZŠ sv. Mikuláša Prešov do siete 

cirkevných škôl. 

Dňa 15. 6. 1991 sa z dôvodu pokračujúcich nepokojov v 

meste Prešov a na štátnej ZŠ Duklianska (narušovanie 

plynulého vyučovacieho procesu zo strany protestujúcich 

rodičov a niektorých učiteľov) uskutočnilo na MŠ SR 

ďalšie stretnutie, na ktorom bol zo strany nespokojných so 
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zriadením novej cirkevnej školy v Prešove podaný  návrh 

prerokovať tento problém v Mestskom zastupiteľstve v 

Prešove, lebo zrušenie štátnej školy podľa nich 

znamenalo, že škola prestala slúžiť svojmu účelu, a preto 

by právnici mali posúdiť, či cirkevná škola bude plniť 

funkciu školy a či  mohol byť dôvodom zrušenia štátnej 

školy § 5 zákona 542/90, ktorý hovorí o tom, že: " Školy 

zriaďuje a zrušuje školská správa po prerokovaní s 

orgánom miestnej samosprávy." Zástupcovia petičného a 

protestného štrajkového výboru štátnej ZŠ na Duklianskej 

ulici navrhli na tomto stretnutí aj novú alternatívu 

umiestnenia cirkevnej školy do objektu Osobitnej školy 

Prešov na Mudroňovej ul. a podujali sa túto možnosť s 

kompetentnými aj prerokovať. O výsledku rokovania mali 

informovať riaditeľa ŠS Prešov dňa 26. 6. 1991. Tohto 

rokovania sa za Rímskokatolícky biskupský úrad v 

Košiciach zúčastnili dp. M. Vaško a Dr. J. Berta, za 

Okresný úrad Prešov (Ing. Polačko), za Školskú správu 

Prešov Mgr. Š. Tkáč, JUDr. J. Lipták). 

Aj po tomto dátume (15. 6. 1991) bolo v Prešove 19 

štátnych ZŠ a platilo rozhodnutie MŠ SR o zriadení 

cirkevnej školy (konverziou štátnej ZŠ na cirkevnú) v 
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objekte  ZŠ Duklianska Prešov od 1. 9. 1991, teda pre 

nový školský rok 1991/1992. 

Protesty nespokojných rodičov a učiteľov proti zriadeniu 

cirkevnej školy na štátnej ZŠ Duklianska Prešov však 

neutíchali, a preto sa 21. 6. 1991 uskutočnilo na 

Rímskokatolíckom biskupskom úrade v Košiciach ďalšie 

rokovanie. Po ceste na uvedené rokovanie došlo  k 

nezavinenej, ale nepríjemnej havárii dp. M. Vaška a Dr. J. 

Bertu. Keďže osobné auto dp. M. Vaška ostalo v priekope 

rozbité a nepojazdné, Dr. J. Berta sa telefonicky spojil s 

Mons. Bernardom Boberom, vtedajším generálnym 

vikárom, a ten po nich prišiel svojím osobným autom, aby 

sa mohli rokovania zúčastniť. Na tomto rokovaní, ktoré sa 

uskutočnilo s istým omeškaním, sa za MŠ SR zúčastnil 

prof. J. Pišút, minister školstva SR, RNDr. Juraj Vantuch, 

vedúci kancelárie ministra školstva SR, za Školskú správu 

Prešov Mgr. Š. Tkáč, riaditeľ Školskej správy Prešov, 

JUDr. J. Lipták, zástupca riaditeľa Školskej správy Prešov, 

za Rímsko-katolícky biskupský úrad v Košiciach Mons. 

A. Tkáč, diecézny biskup, Mons. Bernard Bober,  

generálny vikár, dp. M. Vaško, kaplán Rímskokatolíckej 

farnosti Prešov a  Dr. J. Berta, ktorý po rokovaní musel 
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byť pre silné bolesti hrudníka ošetrený vo Fakultnej 

nemocnici. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia 

kresťanských rodičov a Klubu kresťanských pedagógov. 

Aj na tomto rokovaní bolo opätovne  potvrdené  

rozhodnutie o zriadení cirkevnej školy na ZŠ Duklianskej 

v Prešove za opodstatnené, správne a nemenné. 

Požiadavka petičného a štrajkového výboru štátnej ZŠ na 

Duklianskej ulici na zriadenie komisie riaditeľa ŠS Prešov 

za účelom rokovania s rodičmi žiakov Osobitnej školy 

Prešov na Mudroňovej ulici, aby tam bola cirkevná škola, 

nebola na tomto stretnutí predložená, a teda ani 

prerokovávaná. 

Nespokojnosť so zriadením cirkevnej školy riešili 

neprajníci cirkevnej školy tiež sťažnosťou, listom p. 

Halušku zo štrajkového výboru, na prezidentskú 

kanceláriu, ktorá po overení skutkového stavu na MŠ SR a 

Školskej správe v Prešove potvrdila postup a rozhodnutie 

oboch spomínaných orgánov za správny. 

Písomnú sťažnosť proti zriadeniu cirkevnej školy v 

Prešove riešil aj výbor pre školstvo SNR, vtedajší 

predseda NR SR RNDr. František Mikloško, ba aj 

samotný premiér Slovenskej vlády JUDr. Ján 
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Čarnogurský. Za Rímskokatolícky biskupský úrad v 

Košiciach sa na týchto rokovaniach zúčastnil Mons. Alojz 

Tkáč, diecézny biskup, Dp. Michal Vaško, kaplán Farnosti 

Prešov a Dr. Jozef Berta. Školskú správu Prešov 

zastupoval JUDr. Jozef Lipták, zástupca riaditeľa. Aj pri 

týchto rokovaniach bolo potvrdené rozhodnutie MŠ SR o 

zriadení cirkevnej školy (konverziou štátnej ZŠ na 

cirkevnú) v objekte ZŠ Duklianska Prešov od 1. 9. 1991, 

teda pre školský rok 1991/1992 ako najvhodnejšie a 

nemenné. 

Protesty však na ZŠ Duklianska Prešov pokračovali, ba 

vyúsťovali až do rôznych priestupkov, prípadne trestných 

činov odporcov proti zriadeniu cirkevnej školy. 

Uvedenú nepríjemnú situáciu prerokovávala až Okresná 

prokuratúra v Prešove. 

Bola podaná aj žaloba p. Halušku zo štrajkového výboru 

na Generálnu prokuratúru SR, no vo vyjadrení 

ministerského právnika JUDr. Medára k obžalobe sa 

uvádzalo, že postup MŠ SR a Školskej správy v Prešove 

bol z právneho hľadiska správny. 

Dňa 24. 6. 1991 zástupcovia protestného štrajkového 

výboru predložili riaditeľovi ŠS Prešov a MŠ SR písomné 
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protestné stanovisko, v ktorom sa vyhrážali, že v prípade 

zriadenia CŠ v budove štátnej ZŠ Prešov na Duklianskej 

ulici od 1. 9. 1991 žiaci neodovzdajú učebnice v termíne 

určenom riaditeľstvom školy, neprevezmú vysvedčenia, 

rodičia nepremiestnia svoje detí podľa dislokácie Školskej 

správy Prešov na iné školy a 1. 9. 1991 všetci žiaci 

nastúpia na ZŠ Prešov na Duklianskej ul. Ak im bude 

znemožnený vstup do školy a účasť na vyučovaní, zostanú 

doma až do vyriešenia tohto problému. 

Po spomínaných vydaných rozhodnutiach z rôznych 

orgánov, zhodnotení situácie na štátnej ZŠ Duklianska 

(napriek uvedenému protestnému listu aj negatívnemu 

stanovisku Školskej správy Prešov na návrh protestného 

štrajkového výboru k umiestneniu cirkevnej školy na 

Osobitnú školu na Mudroňovej ul.) sa proces vzniku 

cirkevnej ZŠ sv. Mikuláša v Prešove stal nezvratný. 

Na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 1. 7. 1991 pod 

číslom 1785/1991 bola zriadená Základná škola sv. 

Mikuláša a jej zriaďovateľom bol Rímsko-katolícky 

biskupský úrad v Košiciach. Vznikla konverziou 

niekdajšej štátnej Základnej školy, ktorá sídlila  na 

Duklianskej ulici č. 16 v Prešove od 1. septembra 1991 (v 



37 
 

prenajatých priestoroch Školskej správy Prešov) ako prvá 

cirkevná škola na území mesta Prešov. Od začiatku bola 

samostatným právnym subjektom, príspevkovou 

organizáciou a podľa vyhlášky MŠ SR zo dňa 20. 10. 

1990 rovnocennou školám štátnym podobného typu. 

Keďže to  bola cirkevná škola, mala zabezpečovať 

výchovu a vzdelávanie na kresťanských zásadách.  

Pre nasledujúci školský rok 1991/1992 sa na 

novovzniknutú cirkevnú Základnú školu sv. Mikuláša 

Prešov prihlásilo 693 žiakov (na štátnej ZŠ Duklianskej by 

ich bolo len 655), z toho 302 tých, ktorí chodili aj doteraz 

do štátnej ZŠ, ostatní žiaci do uvedeného počtu 

prihlásených žiakov do cirkevnej školy boli z rôznych 

častí mesta Prešov a okolia. 693 žiakov teda dostalo 

Rozhodnutie o prijatí  na ZŠ sv. Mikuláša Prešov (od 

školského roka 1991/1992). 

Pedagogickí  zamestnanci na ZŠ sv. Mikuláša Prešov boli 

dňa 25. 3. 1991 vybraní konkurzom, ktorý sa konal na 

Farskom úrade v Prešove. Správni zamestnanci zo štátnej 

ZŠ  boli podľa dohody so Školskou správou Prešov takmer 

všetci prijatí v konkurznom konaní, ktoré sa uskutočnilo 

na Farskom úrade v Prešove, do ZŠ sv. Mikuláša Prešov.  
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Budova školy však bola odovzdaná v dezolátnom stave:  

 zatečené, splesnivené, popraskané steny interiéru 

budovy,  

 porozbíjané dvere na triedach,  

 popísané s rôznymi nechutnými nápismi,  

porozbíjané nástenky,  

 porýpané a nechutnými nápismi popísané steny 

tried,  

 povytrhávané, voľne a nebezpečne visiace svetlá,  

 porýpané a rôznymi nechutnými nápismi popísané, 

pomaľované, ba v niektorých triedach 

povytrhávané tabule,  

 nefungujúce, nefunkčné, zničené a zatekajúce  WC 

do tried, skladov, na chodby.  

 

Pozri nasledujúce fotografie: 
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Podobne boli odovzdané aj ostatné miestnosti budovy 

školy (kabinety, kancelárie, sklady, chodby). 
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Fáza počiatočného nadšenia v Základnej škole 

sv. Mikuláša Prešov 

 

Od 1. júla 1991 sa začala podrobná inventúra celého 

majetku  školy a pre postupne sa odhaľujúce problémy 

bola ukončená podpísaním zápisnice o prevzatí školy až v 

auguste 1991. Fyzické preberanie majetku školy teda 

trvalo vyše mesiaca. Do tohto procesu bolo okrem Dr. J. 

Bertu, už menovaného riaditeľa ZŠ sv. Mikuláša Prešov, 

zapojených aj niekoľko novoprijatých učiteľov a p. H. 

Maňkošová, budúca finančná účtovníčka školy.  

Od 1. júla 1991 sa začala aj generálna oprava celého 

interiéru budovy školy (chodieb, tried, kabinetov, 

kancelárií, školskej jedálne, školskej kuchyne, telocvične 

aj WC). 

Všetky uvedené priestory boli cez prázdniny (od 1. 7. 

1991 - 30. 8. 1991 veľkou skupinou kresťanských rodičov 

žiakov, ktorí prejavili enormný záujem o vznik cirkevnej 

školy  a niektorými učiteľmi novovzniknutej cirkevnej 

školy - denne sa pracovalo na škole od skorého rána do 

neskorých nočných hodín, ba vznikla aj nočná služba, 
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ktorá sa snažila chrániť budovu školy od jej neprajníkov, 

cez noc stihli kameňmi rozbiť aj 30 okien na budove 

školy) kompletne opravené, vymaľované.  

1. 9. 1991 sa „slovo stalo naozaj skutkom“. Výsledkom 

enormnej snahy odvážnych kresťanských rodičov a 

učiteľov, za pomoci Rímskokatolíckeho biskupského 

úradu v Košiciach, Farského úradu v Prešove, priazne 

vtedajšej vlády, Ministerstva školstva SR, Okresného 

úradu v Prešove, Školskej správy i KDH v Prešove, bola 

za veľkej účasti veriacich, rodičov žiakov, samotných 

žiakov aj hostí, slávnostným Veni Sancte v Kostole sv. 

Mikuláša Prešov oficiálne otvorená prvá cirkevná 

Základná škola sv. Mikuláša v Prešove. Pozri nasledujúce 

fotografie zo slávnostnej bohoslužby v Kostole sv. 

Mikuláša Prešov, príhovorov (riaditeľa školy, zástupcu 

MŠ SR) i prehliadky vynovených priestorov ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov v septembri 1991 pri začiatku nového 

školského roka: 
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Slávnostná bohoslužba (Veni Sancte) v Kostole sv. Mikuláša Prešov - 
1. 9. 1991, zľava p. dekan M. Babčák, o. biskup A. Tkáč,  p. kaplán 
M. Vaško 
 

 
Veni Sancte v Kostole sv. Mikuláša Prešov - 1. 9. 1991 (zľava dp. F. 
Havlík, o.dekan M. Babčák, o. biskup A. Tkáč, dp. M. Vaško, vdp. J. 
Voskár) 
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Veni Sancte v Kostole sv. Mikuláša Prešov - 1. 9. 1991 - pedagogickí 
zamestnanci a rodičia nesú obetné dary 
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Veni Sancte v Kostole sv. Mikuláša Prešov - 1. 9. 1991, vpravo na 
obidvoch fotografiách prvý pedagogický kolektív školy 
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Deti ďakujú otcovi biskupovi A. Tkáčovi a o. dekanovi M. Babčákovi 

 

Slávnostný príhovor riaditeľa školy v Kostole sv. Mikuláša Prešov 
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Slávnostný príhovor zástupcu MŠ SR v Kostole sv. Mikuláša Prešov 

 

 
Prehliadka  vynovených priestorov ZŠ sv. Mikuláša Prešov, zľava o. 
biskup A. Tkáč, J. Berta, riaditeľ školy, o. dekan  M. Babčák, A. 
Onderko, poslanec FZ 
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Prehliadka ďalších vynovených priestorov ZŠ sv. Mikuláša Prešov 

 

Na slávnostnom otvorení školy v roku 1991 (aj na 

slávnostnom obede) sa okrem čelných predstaviteľov 

KDH, Okresného úradu v Prešove, Školskej správy v 

Prešove, Mestského úradu v Prešove, poslancov, kňazov 

Farského úradu v Prešove, Jeho Excelencie Mons. A. 

Tkáča, košického diecézneho biskupa, všetkých 

zamestnancov školy, rodičov žiakov, zúčastnil aj JUDr. J. 

Čarnogurský, vtedajší premiér vlády SR s delegáciou.  

V tejto nezabudnuteľnej historickej chvíli, ktorá vyvolala 

u  väčšiny priaznivcov tohto diela veľkú vďaku Bohu, 

pocit šťastia i spokojnosť, sa zdalo, že dávka iniciatívy, 
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spolupatričnosti, súdržnosti, priazne, ktorá vznikla pri 

zakladaní, zabezpečovaní cirkevnej ZŠ nemá hraníc, že  sa 

vytvorilo spoločenstvo, ktorého nezištná pomoc bude 

stála. Žiaľ, ako uvidíme neskôr, tomu tak vždy nebolo. Aj 

v tejto ustanovizni nastali v istom čase i doby temnejšie, 

na ktoré sa ťažšie spomína.  

Od 2. 9. 1991 sa na tejto novej cirkevnej ZŠ sv. Mikuláša 

Prešov, ktorá mala nadväzovať na niekdajšie cirkevné 

školstvo (v duchu slov Evanjelia „Choďte a učte...“), 

začala jej veľmi náročná každodenná práca, sprevádzaná 

drobnými úspechmi, pochopením, žičlivosťou, ale 

i nezhodami, rozdielnymi pohľadmi na tie isté veci. No 

v každom prežitom dni, mesiaci, roku, sa v odovzdanosti 

do vôle Božej, v duchu neúnavného hľadania, 

objavovania, poznávania vlastných možností, usilovala 

napĺňať základné atribúty katolíckej školy (katolíckeho 

ducha, náboženský rozmer, otvorené spoločenstvo v duchu 

Evanjeliovej lásky, podávanie poznatkov vo svetle viery). 
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Prekvapujúci obrat v pomeroch Základnej 

školy sv. Mikuláša Prešov 

 

Už o niekoľko týždňov po ťažkom boji o túto cirkevnú 

školu a začiatočných problémoch s jej organizáciou sa 

objavil náznak niektorých rodičov a zamestnancov, ktorí 

mali veľký podiel na tom, že táto škola vznikla, o 

presadzovanie svojich zvláštnych predstáv na riadenie a 

činnosť tejto školy. Začal sa mocenský rozklad vzťahov 

vo vlastných radoch, vo vnútri kolektívu tejto školy. Prišli 

za riaditeľom školy s návrhom na výmenu niektorých 

zamestnancov, ktorí nespĺňali ich predstavy top 

zamestnanca cirkevnej školy (vhodnosť duchovných, 

odborno-pedagogických alebo manažérskych 

kompetencií). V  priestoroch školy začali organizovať 

rôzne stretnutia kresťanských spoločenstiev, čo za presne 

určených a plnených podmienok nebol dôvod 

nepodporovať, rôzne nepovolené stretnutia rodičov a 

skupinky rebelujúcich zamestnancov aj v neskorých 

nočných hodinách (s posedeniami pri vínku a cigaretke, s 

voľne behajúcimi vlastnými deťmi po škole aj telocvični, 
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bez akéhokoľvek dozoru a s možnosťou aj vážnych 

úrazov, za ktoré by musel niesť zodpovednosť riaditeľ 

školy). Preto riaditeľ školy  im takéto stretnutia (po 

niekoľkých náhodných osobných kontrolách v neskorých 

večerných hodinách) bez jeho písomného povolenia a za 

presne určených podmienok natrvalo zakázal (s 

upozornením, že ani v budúcnosti  nemieni na škole trpieť 

takéto prešľapy). 

Striktne im tiež naznačil, že za školu - jej duchovnú, 

odborno-metodickú, ekonomickú činnosť, organizáciu, 

riadenie školy, kolektívu zamestnancov, žiakov, 

zabezpečenie poriadku, bezpečnosti na škole v čase 

vyučovania i mimo neho je podľa Štatútu školy, ktorý bol 

4. 9. 1991 schválený Mons. A. Tkáčom, košickým 

diecéznym biskupom,  zodpovedný riaditeľ školy, a preto 

si neželá (pri všetkej úcte, čo pre túto školu urobili), aby 

sa mu do tejto úlohy miešali. A to bol prvý a hlavný 

kameň úrazu, ktorý sa postupne nabaľoval na 

nespokojnosť s rozhodnutiami na škole. 

Riaditeľovi školy bolo doručených niekoľko anonymných 

listov, v ktorých sa znevažovali výsledky práce školy, boli 
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však medzi nimi aj listy vyjadrujúce  spokojnosť s 

riadením školy a s  menovaným riaditeľom školy. 

Sťažnosti boli posielané aj na Rímskokatolícky biskupský 

úrad v Košiciach. Mons. A. Tkáč, diecézny biskup, aj 

Mons. B. Bober, generálny vikár, sa usilovali to riešiť 

pokojnými rozhovormi najmä s vedením školy, ale aj so 

známymi sťažovateľmi a ponúkali rôzne riešenia na 

upokojenie situácie. No upokojenie situácie bolo len 

chvíľkové, nebolo trvalé. 

Vo verejnosti mesta Prešov, v médiách, sa začali už v tom 

čase, na počudovanie nespokojných, objavovať pozitívne 

ohlasy na činnosť ZŠ sv. Mikuláša Prešov. Koncom 

septembra 1991 bol v Prešovských novinách uverejnený 

príspevok pod názvom "Vydarený štart cirkevnej 

základnej školy. S počítačom opreteky." Pri priamej 

návšteve všednej tváre (ne)všednej školy redaktorka 

hodnotila detský džavot na chodbách podobne ako v 

štátnych ustanovizniach. Upozornila, že uvedená cirkevná 

škola je oproti pôvodnej kapacite poriadne prekročená 

(725 žiakov). Steny sa ozývajú viac, ako by mali. 

Očividne zápasí s nedostatkom priestorov, no záujem o 

školu pre budúci školský rok vysoko prevyšuje možnosť 
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prijatia. Komentovala riaditeľa školy, ktorý v rozhovore 

naznačil, že všetky zámery, ktoré škola ponúka, preverí 

čas. Ide predovšetkým o: 

 Vytváranie širokých možností na všestrannú kvalitnú 

kresťanskú výchovu, ktorej výsledkom by mal byť 

plnohodnotný, správne orientovaný mladý človek a ten 

sa ním stane len vlastným poznaním.  

 Rozšírenú výučba cudzích jazykov s konverzáciou s 

anglickou lektorkou od 1. ročníka.  

 Prácu s počítačmi v dobre vybavenom Školskom klube 

výpočtovej techniky, novozriadené dve počítačové 

učebne s centrálne riadenou počítačovou sieťou - 21 

počítačov, na ktoré prispel osobným darom 175 000 

Kčs aj Mons. A. Tkáč, košický diecézny biskup.    

 Netradičnú výučbu strojopisu.  

Aj v tomto začínajúcom, ale ťažko skúšanom období 

formovania tvaru i tváre školy, vytvárania interakčných 

vzťahov, často márnotratného rozsievania v nádeji na 

"budúcu dobrú úrodu", pokračovali práce na ďalšom 

zveľaďovaní  interiéru budovy školy. Plní elánu, cieľov i 

zámerov sme pokračovali v búraní, prebudovávaní, 
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modernizovaní priestorov najmä interiéru budovy školy. 

Boli zriadené:  

 dve katechetické učebne na vyučovanie 

náboženstva,  

 dve učebne cudzích jazykov, 

 učebňa strojopisu.  

Zhotovili sa:  

 police na odkladanie tašiek pre žiakov. 

Vybudovalo sa:  

 informačné stredisko, ktoré žiaci využívali najmä v              

      popoludňajšej činnosti.  

Namontovali sa: 

 bezprašné tabule do všetkých tried školy (na  

      zlepšenie hygienických podmienok pre žiakov i      

      učiteľov).  

Prebudovali sa:  

 niektoré kancelárie. 

Svojpomocne sa vybudovala:  

 v zničenom, zatečenom a nepoužívanom priestore 

na 1. poschodí budovy nová kaplnka, zasvätená sv. 

Mikulášovi, patrónovi školy. 
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25. 10. 1991 vyšiel v Prešovských novinách ďalší 

pozitívny ohlas na školu a prvé skúsenosti z cirkevnej ZŠ 

sv. Mikuláša v Prešove.  Autorka Zuzana Jackovičová vo 

svojom príspevku uviedla základné ciele, charakteristické 

znaky tejto mladej školy, medzi ktorými by podľa 

riaditeľa školy mala byť zmena procesu vyučovania v 

samom jeho jadre. Odstrániť by sa mal "bič známky." Pre  

žiakov by mala byť hlavným motívom túžba po poznaní,  

hlad po nových vedomostiach, a nie iba známka. Na 

vyučovacích hodinách by malo byť čo najviac 

komunikácie, vyjadrovania vlastného názoru, tvorivého 

myslenia - s možnosťou čo najväčšieho tvorivého rozletu 

pre žiakov. Vzdelávanie cez kresťanskú výchovu by malo 

smerovať k výchove múdrych a dobrých detí. V každom 

dieťati by malo objavovať to, v čom vyniká. Malo by 

odstrániť  tvrdenia, že každý na všetko má. Ďalej v 

príspevku naznačila zameranie školy na vyučovanie 

cudzích jazykov, praktickú realizáciu vyučovania v 

novozriadených  jazykových učebniach s počítačmi aj s 

predpokladom zabezpečenia odborných učební pre každý 

predmet. Upozornila na fungovanie informačného 

strediska na škole, vyučovaciu činnosť 6 oddelení 
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základnej umeleckej školy (vyučovanie klavíra a huslí) a 

voľno časovú (mimoškolskú) činnosť skautingu. 

V závere príspevku pripomenula, že na škole je asi 300 

pôvodných žiakov. Zo školy nikto neodišiel, ba práve 

naopak,  ešte stále sa tu hlásia nové deti a školné sa neplatí 

(ako pri jej vzniku odporcovia tejto cirkevnej školy 

obyvateľov mesta Prešov strašili). 

9. - 11. októbra 1991 sme sa zúčastnili (Dr. J. Berta, 

riaditeľ školy, Dr. R. Hudák, zástupca riaditeľa školy, 

Mgr. Ľ. Oboril, učiteľ, p. kaplán Vaško a sestra H. 

Torkošová) študijnej pracovnej cesty na Súkromnej 

rehoľnej cirkevnej škole v Grazi, ktorú riadili  

Františkánky. Tento pobyt sprostredkovala sestra H. 

Torkošová a svojím osobným autom nás odviezol p. 

kaplán Vaško. Bol to vydarený pobyt, kde sme sa mohli 

zúčastňovať priamo na vyučovacích hodinách jednotlivých 

vyučovacích predmetov, podieľať sa na pohospitačných  

rozhovoroch s učiteľmi uvedenej školy, diskutovať s 

riaditeľkou školy a ostatnými zamestnancami školy o 

organizačnej, riadiacej i ekonomickej práci, o dôležitých 

legislatívnych normách i kontrolných mechanizmoch 



62 
 

rakúskej školy (pozri nasledujúce 2 fotografie z Kroniky 

školy). 

 

Z pobytu na tejto súkromnej cirkevnej škole sme si 

odniesli pekné zážitky, mnoho dobrých nápadov, ktoré 

sme mohli realizovať v upravenej a prispôsobenej forme  

na naše pomery aj v našej škole. 

Situácia na škole sa však neupokojovala, ba nespokojnosť 

úzkej skupinky zamestnancov a rodičov začala gradovať. 

Zakrátko do svojich plánov zlanárila a zburcovala 

(rôznymi vymýšľanými historkami, nepravdivými údajmi 

o dianí na škole) aj p. kaplána (a to bol najväčší, ba až 

neuveriteľný paradox, ako sa p. kaplán dal ľahko 

"opantať" touto skupinkou, lebo celý rok predtým denne 

úzko spolupracoval s riaditeľom školy na zakladaní tejto 
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cirkevnej školy), rehoľné sestry i skupinku rodičov. 

Situácia na škole sa začala ešte viac komplikovať. 

Uvedená skupinka nespokojencov začala zámerne a 

cielene pozývať na školu rôzne druhy kontrol, čím sa 

snažila dokázať nekompetentné a nepravdivé výmysly, 

špekulácie o dianí, činnosti na škole, ktoré jednotlivé 

kontroly ani v jednom prípade nepotvrdili. Ba naopak 

činnosť, riadenie školy, vždy hodnotili pozitívne, a tým 

ešte viac posilňovali súdržnosť vedenia školy a ostatných 

zamestnancov, zoceľovali ich a potvrdzovali správnosť i 

kompetentnosť ich rozhodnutí (v súlade s vydanou a 

platnou legislatívou). 

6. novembra 1991 bol (aj napriek veľkej aktivite vedenia 

školy a veľkej väčšiny zamestnancov na budovaní školy) 

poslaný list na Rímskokatolícky biskupský úrad v 

Košiciach (o. biskupovi Mons. A. Tkáčovi), v ktorom 

nespokojní zamestnanci svojským spôsobom a 

jednostranne negatívne hodnotili riadenie  školy. 

Riaditeľ školy, ktorý sa snažil riešiť základné duchovné, 

organizačné, výchovno-vyučovacie, riadiace, ekonomické, 

materiálno-technické úlohy i perspektívne ciele školy a 

kolektívu zamestnancov, nepovažoval za potrebné riešiť 
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tieto "žabomyšie vojny" s niekoľkými nespokojnými 

zamestnancami, domnievajúc sa, že svojím slabým 

výkonom a nezmyselnými požiadavkami, závermi, sa 

vyradia sami.    

6. 12. 1991, na sviatok sv. 

Mikuláša, sa na škole  

udiala milá slávnosť. 

Mons. A Tkáč, košický 

diecézny biskup, posvätil 

novopostavenú kaplnku, 

zasvätenú  sv. Mikulášovi, 

patrónovi školy, a zároveň 

odslúžil svätú omšu pre 

žiakov, zamestnancov školy a pozvaných hostí. Po sv. 

omši sa uskutočnil kultúrno-duchovný program, ktorý 

pripravili učitelia so žiakmi školy. Po programe sa žiaci 

rozišli do tried, kde ich navštívil a obdaril Mikuláš. 

Nakoniec sa zamestnanci školy zúčastnili slávnostného 

obeda s Mons. A. Tkáčom, košickým diecéznym 

biskupom, a vzájomnými neformálnymi  rozhovormi (k 

tejto milej udalosti vyšiel v decembri 1991 príspevok v 

Diecéznom hlase) sa tešili z tohto srdečného stretnutia.  
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Tu treba spomenúť ešte jednu zaujímavú historku, ktorá sa 

odohrala v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Kaplnka mala 

byť zasvätená sv. Mikulášovi a obraz sv. Mikuláša mal 

namaľovať (grátis) Michal Čabala, akademický maliar v 

spolupráci s Jankom Poláčkom, maliarom, ktorý istý čas 

pôsobil na našej škole ako učiteľ výtvarnej výchovy. 5. 12. 

1991 večer o 22,00 hodine sme sa vybrali s Ing. 

Halčišákom,  ekonómom školy, na Sídlisko 3 v Prešove po 

spomínaný obraz. Čakala nás však "studená sprcha". 

Obraz mal len základné kontúry naznačené ceruzkou. 

Skoro sme "zinfarktovali". No uvedení umelci nás 

uisťovali, že do rána bude obraz hotový. Ráno o 5,00 hod. 

sme prišli do uvedeného bytu a obraz bol podľa prísľubu z 

večera síce ešte nie celkom uschnutý, ale kompletne 

namaľovaný.  Opatrne sme ho dali do auta a natešení 

doniesli do školy, aby o 9, 00 hodine bol pripravený na 

posvätenie o. biskupom A. Tkáčom.  

 

Pozri namaľovaný obraz sv. Mikuláša 
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Napriek istým vnútorným problémom, nezhodám i 

rozdielnym pohľadom na organizáciu i riadenie tejto školy 

Boh naďalej žehnal tomuto dielu. 

Riaditeľ školy (spolu s vedením školy) pokračoval v 

tvorbe legislatívnej, ekonomickej, technicko-hospodárskej 

i personálnej agendy školy, v tvorivých, nápaditých 

koncepčných i projektových návrhoch, v inovačnom 

podnecovaní jednak na škole, v diecéze, ale aj v komisiách 

na MŠ SR, tiež v rozvíjaní spolupráce so zahraničnými 

školami. Bol to čas plný práce, nesmierneho elánu, 

tvorivosti, originálnosti, ale často aj veľkého 

nepochopenia, ba niekedy až odsudzovania. 

Škola postupne získavala potrebný kredit v širšej 

verejnosti mesta Prešov, ale aj v konkurencii štátnych 

základných škôl. Hlásili sa na ňu aj po prvom, dosť 

búrlivom polroku, stále ďalší žiaci. Priestorovo však bola 

predimenzovaná, a preto nemohla vyhovieť všetkým 

záujemcom.  

Stále však neuspokojovala istú skupinku zamestnancov 

školy a niektorých rodičov, ktorí neustále vyvíjali tlak na 

riaditeľa školy, neskôr i na zriaďovateľa, aby odvolal a 

nahradil vedúcich zamestnancov školy aj napriek tomu, že 
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si vzorne plnili svoje povinnosti, prípadne rozšíril vedenie 

školy o ďalšieho zástupcu z radov nespokojných 

zamestnancov. Neochota splniť ich požiadavku zo strany 

riaditeľa školy aj zriaďovateľa školy viedla k ďalším 

skrytým, ale aj otvoreným protestom. Na škole im začalo 

prekážať všetko. Mali pripomienky, námietky k 

duchovnej, vzdelávacej, ekonomickej, materiálno-

technickej stránke riadenia i zabezpečovania školy. Na 

všetko mali svoj a "najoriginálnejší patent",  ako a čo sa 

má diať na škole. 

Po nesplnení predkladaných nezmyselných požiadaviek, 

ktoré skupinka zamestnancov školy navrhovala, začali 

"hon" na samotného riaditeľa školy. Zvolili si hovorcu v 

osobe pána kaplána, ktorý dňa 6. mája 1992 na stretnutí 

zamestnancov a za účasti zriaďovateľa (Mons. B. Bobera, 

generálneho vikára, JUDr. J. Pivarníka, právnika a Ing. A. 

Spišáka, ekonóma) na pôde ZŠ sv. Mikuláša v Prešove 

tlmočil tvrdenia nezodpovedajúce pravde, nerozumné 

nápady, mylné predstavy a požiadavky nespokojných 

zamestnancov školy a niektorých rodičov na organizáciu i 

riadenie školy. Odpovede Mons. B. Bobera, generálneho 

vikára, JUDr. J. Pivarníka, právnika, a Ing. A. Spišáka, 
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ekonóma, ich neuspokojili, a preto poslali 12. mája 1992  

Mons. A. Tkáčovi, diecéznemu biskupovi, svoje 

poznámky k prípadu "Duklianska" a žiadali ho nie príliš 

vhodným spôsobom odpovedať na 20 predložených 

otázok (to všetko, na čo sa pýtali, už bolo uvedené a 

riešené v organizačných normách školy, v pracovných 

náplniach vedúcich zamestnancov i ostatných 

zamestnancov školy a schválené Mons. A. Tkáčom, 

diecéznym biskupom). 

20. mája 1992 na všetky predložené otázky uvedené v liste 

hovorcu nespokojných zamestnancov zo dňa 12. mája 

1992 podrobne a argumentačne odpovedal Mons. A. Tkáč, 

košický diecézny biskup. Uvedený list po doručení na 

školu bol prečítaný na mimoriadnej porade všetkých 

zamestnancov školy (odpovede, ktoré sme vybrali z 

archívnych dokumentov, uvádzame v nasledujúcom texte). 

Otec biskup im v liste pripomenul, že tí, ktorí boli v 

konkurze na cirkevnú školu vybraní, boli "povolaní i 

poslaní", a preto by sa mali tešiť, že cirkevná škola, 

napriek mnohým prekážkam, vznikla, bola zriadená, a 

mali by to pokladať za výsadu, za službu v diele 

evanjelizácie. Ak necítia radosť, zadosťučinenie, 
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uspokojenie, stala sa niekde vážna chyba a nie je treba ju 

vždy hľadať len u niekoho iného. Je potrebné urobiť 

reflexiu vlastného vnútra, nedať sa uniesť pocitom, 

vedomím neomylnosti, zaujatosťou, ani emóciami. 

Upozornil, že je neprípustné, aby na škole zavládol 

neporiadok, nedisciplinovanosť, dokonca anarchia, 

podpriemernosť vo výsledkoch. Ba naopak, ako 

zriaďovateľ si vyžaduje poriadok, disciplínu, výsledky. 

Vyzval pedagógov na "odvádzanie, vykonávanie poriadnej 

roboty" a výsledky budú úmerné ich usilovnosti a  

pedagogickému umeniu. Pekné výsledky sa ukážu, ak 

svojou usilovnosťou a prácou nadchnú svojich žiakov. 

Upozornil, že rodičia tiež nebudú spokojní s 

priemernosťou, lebo budú chcieť, aby ich deti boli prijaté 

na ďalšie štúdiá. Preto odporúčal tieto prvky skĺbiť do 

jedného organického celku a harmónia medzi nimi 

prinesie pekné a požadované výsledky. No je to dlhodobá 

a každodenná úloha, a preto je potrebné, aby boli so sebou 

i medzi sebou trpezliví. 

Upozornil tiež, že je správne, aby na cirkevnej ZŠ sv. 

Mikuláša  Prešov mal jeden človek, riaditeľ školy (nech 

by bol ním ktokoľvek), všetku právomoc. Každá 
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kompetencia je spojená s funkciou, a naopak, každá 

funkcia je spojená s kompetenciou, a za celú činnosť školy 

je zodpovedný riaditeľ školy. Súhlasil s vytvorením 

školského kolégia (podľa zásad určených v štatútoch 

školy), ktorý by bol poradným zborom, nie však 

rozhodujúcim. 

Ďalej ich upozornil, že plán školy vo vyučovacej i 

ekonomickej oblasti tvorí riaditeľ školy so svojimi 

zástupcami. Učitelia môžu za jednotlivé predmety 

navrhnúť svoje požiadavky. 

Rozpočet školy, vnútropodnikovú smernicu aj pre 

čerpanie fondov, tvorí ekonóm školy, schvaľuje ho 

zriaďovateľ a čerpá ho škola. Za čerpanie rozpočtu, 

fondov, ekonóm školy zodpovedá riaditeľovi školy, 

riaditeľ školy zriaďovateľovi (v osobe Ing. Spišáka, 

ekonóma zriaďovateľa). Ekonóm školy môže podpisovať 

objednávky, faktúry. Je podľa právnych predpisov 

zodpovedný za správne hospodárenie so zverenými 

prostriedkami. Toto všetko mu schvaľuje riaditeľ školy a 

kontroluje ekonóm zriaďovateľa. Je poľutovaniahodné, že 

o hospodárení s finančnými prostriedkami na cirkevnej ZŠ 

sv. Mikuláša Prešov nevedia zachovať diskrétnosť tí, ktorí 
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nemajú na to ani funkciu, ani kompetenciu a zbytočne 

"vedú na ulici reči," prípadne žiadajú o kontrolu Školskú 

správu Prešov, a tá má právo kontrolovať hospodárenie 

cirkevnej školy len so súhlasom riaditeľa školy. Celé 

financovanie, ekonomický chod cirkevnej školy, môže 

kontrolovať jedine ekonóm zriaďovateľa, ktorý bol na 

kontrole v ZŠ sv. Mikuláša Prešov dvakrát a nezistil 

žiadne nedostatky, ani nesúlad s platnými normami. 

Daňový systém školy môže kontrolovať daňový úrad (aj 

takáto kontrola sa na škole uskutočnila a nenašla žiadne 

nedostatky). 

Porušovanie pozitívneho zákona (stavať, opravovať, 

modernizovať bez stavebného povolenia) nie je v zhode s 

Božím zákonom, ale niektoré okolnosti vinu umenšujú, 

napr. diskriminačný zákon, zdĺhavé byrokratické konanie, 

neochota vychádzať v ústrety spravodlivým požiadavkám 

(škola o vybudovaní garáže, príslušných opravách 

interiéru,  ktoré sa pre zníženú kapacitu priestorov museli 

realizovať rýchlo, vždy informovala nadriadené orgány a 

tie s uvedenými prácami súhlasili, zdĺhavé písomné 

vyjadrenia prichádzali v priebehu, ba aj po vykonaní prác). 
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Odborné práce na škole realizujú firmy, ktoré majú na to 

primerané  kapacity (rodičia nemajú na to odbornosť, a 

preto ich nemôžu uskutočňovať, avšak ich pomoc nikto 

neodmieta, bola a je vždy vítaná). 

Na využívanie služobného auta, ktoré niektorým "zvlášť 

ležalo v žalúdku" (riaditeľ školy ho zabezpečil cez MŠ SR 

ako účelovú investíciu pre ZŠ sv. Mikuláša Prešov), platia 

všeobecné normy (biskupský úrad nedáva také smernice a 

školská správa nemá čo do toho hovoriť) a o služobnom 

aute sa vedie evidencia ubehnutých kilometrov. V 

ojedinelých prípadoch má riaditeľ školy právo použiť 

služobné vozidlo aj na dopravenie sa domov. 

Telefóny na služobné hovory majú byť (a aj sú) prístupné 

pre všetkých zamestnancov. Môže byť zabezpečený aj 

voľne prístupný telefónny automat (za hovory si zaplatí 

každý sám).  

O využívaní priestorov v škole rozhoduje riaditeľ školy. 

Taktiež rozhoduje o personálnych záležitostiach 

zamestnancov školy. Ak by k takejto situácii došlo, má 

konzultovať so zriaďovateľom - otcom biskupom A. 

Tkáčom. Otec biskup je otcom všetkých a nad všetkými 

"drží ochrannú ruku". Nepripustí však, aby hocikto siahal 
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na nadriadenú autoritu riaditeľa školy, pretože sa tejto 

autorite nechce podriadiť.  

Otec biskup verí, že na cirkevnej škole budú zamestnanci 

na takej morálnej a odbornej úrovni, že nebude potrebné  

rozhodovať o tom, či majú alebo nemajú zostať na nej. Ak 

požadovanú úroveň nebudú mať, alebo ju stratia, potom 

im on, biskup, poradí, aby školu sami opustili. A vtedy im 

nepomôžu ani odbory, ani kolektívna zmluva, ktorých sa 

tak vehementne dožadujú. Tie boli a sú nástrojom nátlaku. 

Piesne od Mlokov na Popolcovú stredu nebolo vhodné 

spievať. 

Dobré a vhodné požiadavky rodičov, ktoré majú 

prostredníctvom pomocného, ale nie rozhodujúceho 

orgánu rodičovského združenia pomáhať riaditeľovi školy 

vylepšovať chod školy,  sa majú brať do úvahy pri tvorbe 

(po získaní istých skúseností) školského poriadku pre 

nasledujúci školský rok. 

Rehoľné sestry nech sa rozhodnú podľa svojho svedomia, 

v súlade so svojimi rehoľnými pravidlami (ich riešenie 

situácie medzi vedením a nespokojnou skupinou 

zamestnancov bolo často jednostranné a manipulujúce). 
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Tí, ktorí na škole vytvárajú psychózu štrajku, ba ho 

pripravujú, na cirkevnú školu nepatria. A tí rodičia, ktorí 

chcú zabarikádovať školu, sú, žiaľ, nástrojom nepriateľov 

cirkevnej školy. 

V závere listu otec biskup upozornil tých, ktorí sa nechcú 

vtesnať do určitých "mantinelov", ktorí sú večne 

nespokojní, ktorí majú komplexy alebo iné príčiny, nech 

spokojne odídu! 

Ani tento jednoznačný a  argumentačný list otca biskupa 

skupinu nespokojných zamestnancov a rodičov 

neuspokojil a dňa 30. júla 1992 zástupcovia rodičov 

navštívili otca biskupa A. Tkáča na Rímskokatolíckom 

biskupskom úrade v Košiciach, kde mu ústne predložili 

svoje výhrady, sťažnosti ku práci školy a tie poslali v liste 

(s podpismi 14 rodičov) aj písomne. 

30. júla 1992 napísal otec biskup A. Tkáč riaditeľovi školy 

list, v ktorom oceňuje jeho snahu o zabezpečovanie 

vysokej úrovni tejto školy (široké vedomosti, technická 

vybavenosť a pod.), no vyjadril tiež znepokojenie nad 

pretrvajúcou vzájomnou nedôverou, atmosférou 

nespokojnosti  skupiny zamestnancov.  
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Vyjadril však prianie, aby v budúcom školskom roku sa 

také udalosti ako v predchádzajúcom neopakovali 

(narušovanie vnútorných vzťahov). Riešenie týchto 

problémov zveril PaedDr. P. Macákovi (od 1. 8. 1992 sa 

stál riaditeľom Diecézneho školského úradu v Košiciach) 

a ten mal zvolať stretnutie zainteresovaných strán, na 

ktorom by sa mali vyriešiť pretrvávajúce problémy, aby 

počnúc 1. septembrom nastávajúceho školského roka bol 

položený aspoň základ k pokojnej atmosfére na škole. 

Zároveň vyzval riaditeľa školy, aby uvažoval o 

radikálnom riešení situácie na škole a poprial mu skoré 

uzdravenie (ten bol koncom školského roka pre vážne 

zdravotné problémy 2 týždne hospitalizovaný v 

nemocnici). 

7. augusta 1992 sa na základe listu zástupcov rodičov zo 

dňa 30 júla 1992 uskutočnilo na Rímskokatolíckom úrade 

v Košiciach rokovanie, na ktorom sa zúčastnili Mons. A. 

Tkáč, diecézny biskup, Mons. B. Bober, generálny vikár, 

PaedDr. P. Macák, novovymenovaný riaditeľ Diecézneho 

školského úradu v Košiciach, Dr. J. Berta, riaditeľ ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov, PaedDr. R. Hudák, zástupca riaditeľa  
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ZŠ sv. Mikuláša Prešov a Ing. V. Halčišák, ekonóm ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov. 

V niekoľkohodinovej diskusii sa podrobne rozobrala celá 

situácia v ZŠ sv. Mikuláša Prešov. Stanoviská rodičov boli 

konfrontované so stanoviskami vedenia školy. Posúdené 

boli klady a nedostatky v práci školy, hľadané boli 

možnosti optimálneho riešenia vzniknutej situácie. 

Po tomto rokovaní zaujal otec biskup k predloženým 

otázkam 14 zástupcov rodičov takéto stanovisko 

(odpovede, ktoré sme vybrali z archívnych dokumentov, 

uvádzame  v nasledujúcom texte): 

1. V uplynulom školskom roku bola na škole dvakrát 

Štátna školská inšpekcia (9. 12. 1991 a 20. 5. 1992 

z IC Košice), ktorá veľmi pozitívne hodnotila 

prácu školy.  

2. Menovanie duchovnej osoby do funkcie riaditeľa 

školy, ktorú rodičia požadujú, neprichádza do 

úvahy, pretože takú osobu nemáme a nemala by 

ani potrebné pedagogické vzdelanie na riadenie 

pedagogického procesu školy. Ak by raz malo 

dôjsť k zmene riaditeľa školy, tak by to určite 
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nebol člen pedagogického zboru ZŠ sv. Mikuláša v 

Prešove.  

3. Otázka autority riaditeľa školy vo vzťahu k 

pedagogickému kolektívu a ostatným 

zamestnancom je daná právnou subjektivitou v 

oblasti pracovno-právnej, mzdovej, v oblasti 

sociálnych činností, ekonomických činností a 

osobným postojom riaditeľa. Hoci má veľké 

právomoci, musí dodržiavať predpísané zákony, 

smernice, vyhlášky v zmysle Zákonníka práce.  

4. Riaditeľ podľa § 7 odst. 10 zákona SNR č. 

542/1990 Zb. o štátnej správe a školskej 

samospráve v školstve vytvorí radu školy (školské 

kolégium) podľa vzorového štatútu. Táto sa bude 

podľa prijatého štatútu vyjadrovať ku všetkým 

závažným skutočnostiam, čím sa zamedzí 

nesprávnym a skresľujúcim informáciám na 

verejnosti, tiež vykonávanie nežiaducich činností v 

škole (rôzne stretnutia vo večerných hodinách a 

pod.).  

5. Právo riadiť výchovno-vyučovací proces je 

potrebné prenechať vedeniu školy (má správne 
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usmerňovať činnosť vyučujúcich aj pomocou 

metodických orgánov), príp. zriaďovateľovi, ktorý 

to môže posudzovať, kontrolovať.  

6. Námietky k niektorým pedagógom berie otec 

biskup na vedomie, ale pripomína, že táto situácia 

vznikla z núdze, a preto žiada nájsť vhodných 

pedagógov s vysokými morálnymi vlastnosťami 

pre dané predmety a zároveň žiada pomôcť 

problematickým pedagógom získať požadované 

morálne vlastnosti (poradiť im dostať sa zo scestia 

na cestu). Netreba byť len kritikmi, ale aj 

misionármi.  

7. Porušovania pracovnej disciplíny zamestnancami 

školy sa majú riešiť v zmysle Zákonníka práce. Za 

porušovanie treba v zárodku robiť nápravné 

opatrenia. Po porade s kompetentnými mieni otec 

biskup uvažovať o vhodnosti (na konci školského 

roka) obnovovať  pracovné zmluvy pre nasledujúci 

školský rok. Obavy nemusia mať usilovní, 

disciplinovaní, poriadkumilovní, ktorí sa venujú 

svojej práci a sú "pacifisti - pokojamilovní...". 

Chce nadobudnúť presvedčenie, že na cirkevnej 
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škole bude mať takých zamestnancov, ktorí budú 

na vysokej morálnej a odbornej úrovni a že nebude 

potrebné rozhodovať o tom, či ten alebo onen 

pracovník má, alebo nemá zostať na nej.  

8. Otec biskup navrhol obnoviť spoluprácu s rodičmi. 

Spoločné stretnutie s výborom rodičovského 

združenia, ktoré má byť pomocným orgánom 

riaditeľa školy, a ktoré po ročných skúsenostiach 

môže svojimi podnetnými návrhmi pomôcť pri 

formovaní školského poriadku,  by sa malo 

uskutočniť za účasti riaditeľa Diecézneho 

školského úradu Dr. P.  Macáka v posledný 

augustový týždeň.  

9. Vonkajšiu diferenciáciu v škole považuje otec 

biskup za perspektívnu - podnecuje k 

dynamickosti, iniciuje k väčšej aktivite žiakov, 

pedagógov i rodičov. Keďže niektorí pedagógovia 

a rodičia chcú mať v škole iba priemernosť, 

štandard, otec biskup odporúča tieto navrhované 

zmeny najprv prerokovať s pedagogickým 

kolektívom školy, radou školy, rodičovským 
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združením a až potom vybrať najvhodnejšie 

riešenie.  

10. V záujme zabezpečenia správneho chodu školy v 

novom školskom roku 1992/1993 musí podľa otca 

biskupa vedenie školy urobiť príslušné opatrenia 

na posilnenie disciplíny všetkých zamestnancov 

školy, zlepšiť informovanosť a spoluprácu s 

rodičmi. V prípade, že niekto nebude zodpovedne 

plniť svoje povinnosti, zriaďovateľ urobí príslušné 

opatrenia.  

11. V závere listu otec biskup konštatoval, že 

nepriaznivá situácia v ZŠ sv. Mikuláša pretrváva 

pomerne dlho. Kvôli odstráneniu tejto situácie 

navštívil školu pán generálny vikár s právnikom, 

trikrát ju navštívil aj on a stretol sa s 

pedagogickým zborom.  

Zároveň vyjadril isté obavy, že niekto chce 

zámerne rozleptávať školu, iní sa do tejto situácie 

nevedomky nechali vtiahnuť, preto žiada, nech 

vedenie školy riadi, pedagógovia nech učia, ostatní 

zamestnanci v škole nech si konajú svoje 

povinnosti  a všetci nech vedia zniesť aj niečo 
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nepríjemné. Upozornil, že postoj všetkých, ktorí sú 

akokoľvek zainteresovaní do diania v ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov, by mal byť pozitívny, pretože 

škola začína, má problémy rôzneho druhu, netreba 

po nej "šliapať", zveličovať chyby, šíriť 

dezinformácie v meste, robiť radosť jej 

neprajníkom. Naopak, je potrebné pomôcť vedeniu 

školy, pedagogickému zboru. A že nemá ešte 

pravého kresťanského ducha? Platí o nej to, čo o 

Cirkvi povedal sv. Augustín: "Semper reformanda 

est! - Vždy sa musí reformovať! " 

Ak niekto nemá  niektoré veci jasné, otec biskup 

odporučil navštíviť riaditeľa školy, ktorý mu v 

osobnom rozhovore iste mnoho vecí vysvetlí.  

V záverečných riadkoch úctivo poprosil tých, 

ktorým cirkevná ZŠ sv. Mikuláša v Prešove 

nevyhovuje, ktorí by mali prežívať stresy (či 

zamestnanci, rodičia alebo ich deti), nech z tejto 

školy odídu.  

Rodičia, ktorí majú kresťanského ducha, emócie, 

psychózu strachu či štrajku nevytvárajú, ale snažia 

sa chápať ťažkosti začínajúceho cirkevného 
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školstva. Radia, pomáhajú, povzbudzujú deti, 

učiteľov, a tak prispievajú ku kresťanskej výchove. 

Je to azda veľa toto urobiť? - pýtal sa v závere listu 

otec biskup. 

Koncom augusta 1992 bol vydaný Informačný bullletin 

ZŠ sv. Mikuláša Prešov, v ktorom sme stručne 

charakterizovali výchovu, vzdelávanie, organizáciu 

vyučovania, učebné plány, výsledky školy i perspektívne 

ciele školy (okrem iného sme oznámili aj pripravovanú 

dôležitú perspektívnu novinku, že od školského roka 

1993/1994 plánujeme na ZŠ sv. Mikuláša v Prešove 

zriadiť pod jedným riaditeľstvom aj gymnázium s jednou 

triedou 8-ročného a jednou triedou 4-ročného štúdia). 

Uverejnili sme v ňom tiež štatút školy, informovali sme o 

hospodárení a plnení rozpočtu školy na kalendárny rok 

1992. Uisťovali sme, že za prvoradý cieľ považujeme 

vytvorenie takého prostredia na škole, aby v rámci 

vtedajších legislatívnych a ekonomických možností i 

nedostatkov mali žiaci uľahčenú namáhavú prácu pri 

získavaní nových poznatkov cez správnu kresťanskú 

výchovu. 

Úprimné Pán Boh zaplať sme vyslovili všetkým rodičom,  
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priaznivcom i pedagógom školy za rady, nápady, fyzickú 

prácu pri zariaďovaní, úprave školského interiéru a 

exteriéru školy počas prázdnin pred otvorením školy. 

Zároveň sme poprosili všetkých o ďalšiu duchovnú i 

fyzickú pomoc, ktorú táto škola neustále veľmi potrebuje.  

Záverom sme popriali všetkým rodičom, žiakom, 

priaznivcom i pedagógom hodne zdravia, síl, vzájomného 

porozumenia a hlavne Božieho požehnania na tejto u nás 

neprebádanej ceste cirkevného školstva. 

Posledný týždeň augusta 1992, keď už vrcholila príprava 

na nový školský rok 1992/1993, ukázal, že skupinu 

nespokojných zamestnancov a rodičov neuspokojili 

niekoľkomesačné vysvetľovania, argumenty, výzvy, 

prosby, uistenia, ani zriaďovateľa, ani riaditeľa školy a 

svoje dielo skazy sa usilovali dotiahnuť do nebezpečného 

a nešťastného konca výhražným ultimatívnym listom 

otcovi biskupovi, v ktorom ho žiadali o splnenie 

niekoľkokrát opakujúcich nezmyselných podmienok, na 

ktoré im už predtým vo svojich dvoch listoch, ale i pri 

stretnutiach na pôde školy, odpovedal. Nezdvorilo ho 

upozorňovali, že ak im  ich podmienky nesplní, vstupujú 

3. 9. 1992 do štrajku. Verejnosť s touto akciou mali 
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oboznámiť  ráno  3. 9. 1992. Mená a priezviská  

jednotlivých zamestnancov školy tejto podpisovej akcie, 

ktorá sa nachádza v archívnych dokumentoch 

nezverejňujeme aj pre nižšie uvedené okolnosti:  

 Niektorí sa pod túto akciu podpísali pod nátlakom, 

 niektorí uverili skresleným zámerným 

dezinformáciám od úzkej skupinky nespokojných 

zamestnancov, ktorá túto akciu organizovala (a ako 

vyšlo najavo, chodila za podpismi po domoch a 

nútila zamestnancov sa pod túto akciu podpísať). 

Viacerí zamestnanci, keď sa dozvedeli skutočnú pravdu o 

zámere tejto akcie, prišli sa zo zoznamu vyškrtnúť a 

ospravedlniť, že takto sa dali zmanipulovať, zviesť. 

Avizovaný štrajk sa nakoniec 3. 9. 1992 neuskutočnil, no 

uskutočnila sa mimoriadna porada so zamestnancami 

školy v ZŠ sv. Mikuláša, na ktorej  sa zúčastnil aj Mons. 

A. Tkáč, diecézny biskup a Dr. P Macák, riaditeľ 

Diecézneho školského úradu v Košiciach. Na nej sa 

potvrdili "nekalé a nátlakové" zámery úzkej skupinky 

zamestnancov, ktoré sa zakladali na nepravdivých 

dezinformáciách, preto ich otec biskup opäť varoval pred 

zámerným rozleptávaním školy. Namiesto "vybíjania 
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energie" na prípravu takýchto neprimeraných akcií   im 

odporúčal plniť si svoje základné povinnosti v škole. 

Na istý čas sa situácia (aspoň navonok) v škole upokojila, 

resp. uvedená skupina nespokojencov sa stiahla. 

Napriek problémom s uvedenou skupinkou nespokojencov 

záujem o školu pre školský rok 1992/1993 bol enormný a 

vysoko prevyšoval možnosť prijatia. Zo strany vedenia 

školy došlo k zintenzívneniu kontrolnej činnosti (vo 

výchovno-vzdelávacej, mimovyučovacej a mimoškolskej 

činnosti, činnosti MZ a PK, v kontrole realizácii plánov a 

dokumentov, vnútorného poriadku školy, v kontrole 

zvyšovania odbornej a metodickej úrovne učiteľov, 

ekonomickom, hospodársko-administratívnom riadení 

školy). Väčšina zamestnancov si plnila svoje povinnosti 

ukážkovo, vzájomne sa podporovala, snažila sa pomôcť 

žiakom v ich túžbe po poznaní, po nových vedomostiach 

prostredníctvom tvorivého myslenia, vzájomnej 

obojstrannej komunikácii,  vzdelávania cez kresťanskú  

výchovu, v interakcii s rodičmi. Snažila sa spolu s 

vedením školy naďalej modernizovať priestory školy 

(vymaľovanie, oprava telovýchovných priestorov; 

vybudovanie novej vrátnice pre strážnikov; prebudovanie 
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starej vrátnice na dielňu; vymaľovanie, oprava školského 

bytu; prebudovanie dielne na ateliér a učebňu výtvarnej, 

hudobnej a estetickej výchovy; prebudovanie veľkej 

triedy, v štátnej škole tzv. izby revolučných tradícií, na 2 

bežné triedy). 

U tých, ktorí boli najviac nespokojní, sa však po sprísnení 

vnútroškolskej kontroly začali prejavovať nedostatky 

odborného a metodického charakteru. Nápravné opatrenia, 

ktoré od vedenia školy dostávali, sa snažili zľahčovať, 

hľadať rôzne ospravedlnenia a v niektorých prípadoch aj 

ignorovať, vyhovárajúc sa na to, že nie kvalitné 

výchovnovzdelávacie výsledky sú na škole dôležité, ale 

duchovno.  Málo si však uvedomovali, že škola je v prvom 

rade výchovno-vzdelávacia inštitúcia a že rodičia na túto 

školu dali svoje deti preto, aby cez kvalitnú kresťanskú 

výchovu získavali aj kvalitné vzdelávanie. Je potrebné 

zdôrazniť, že duchovná oblasť na škole mala vždy náležitú 

podporu. Koncom septembra 1991 sa uskutočnili 

duchovné cvičenia, ktoré viedol o. dekan Babčák.  V 

novembri 1992 na vysokej odborno-duchovnej úrovni 

viedol duchovnú obnovu Mons. Ján Maga z Kňazského 

seminára v Spišskom Podhradí. Pravidelne sa konali 
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mesačné hodinové duchovné obnovy, rôzne duchovné 

stretnutia, duchovné rozhovory. Počas školského roka boli 

pravidelne raz týždenne slúžené celoškolské sväté omše, 

tiež v  prikázané sviatky a na sviatok svätého Mikuláša, 

patróna školy. Žiaci s učiteľmi sa každý deň modlili  Anjel 

Pána, v októbri svätý ruženec, v pôste pobožnosti Krížovej 

cesty. Organizovali sa zbierky na misie. Žiaci navštevovali 

náboženské krúžky, aktívne sa zapájali do akcií 

duchovného charakteru v rámci Farnosti sv. Mikuláša v 

Prešove. V rozvrhu hodín boli v každom ročníku týždenne 

po 2 hodiny vyučovania náboženstva.  

Vedenie školy sa snažilo týchto "rebelujúcich" 

zamestnancov riešiť pokojne, zmierlivo (upozorňovaním, 

dohováraním, ústnym napomínaním). 

Uvedená úzka skupinka týchto nespokojných 

zamestnancov a rodičov však aj v ďalšom období skúšala 

všetky možné i nemožné spôsoby na dosiahnutie zmeny 

vo funkcii riaditeľa školy a s ním aj vedenia školy, aby 

mohla zaviesť nové "móresy" na škole (takto to začala 

formulovať vo svojich výpovediach a nehanbila sa to aj 

verejne prezentovať). Ba začala sa  uchyľovať k takým 

spôsobom, ktoré hraničili so zmyslom pre zdravý rozum, 
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bezočivosťou, urážaním, ba až ubližovaním  (napr. 

vyberali z odpadového koša roztrhané poznámkové 

papiere riaditeľa školy, skladali ich, zlepovali v dielni u 

školníka do jedného celku, mysliac si, že získajú 

kompromitujúci podkladový materiál na odvolanie 

riaditeľa školy; obťažovali rodinných príslušníkov 

riaditeľa školy v nočných hodinách rôznymi hrozbami, 

strašením; organizovali stretnutia rodičov v Kostole Krista 

Kráľa, pred Františkánskym kostolom - podpisová akcia 

za odvolanie riaditeľa školy). Istých rodičov to už tak 

znechutilo, ba nahnevalo, že celý priebeh nechutnej akcie 

pred Františkánskym kostolom nahrali na diktafón a 

odovzdali otcovi biskupovi A. Tkáčovi ako dôkazový 

materiál.  

Nespokojnosť úzkej skupinky zamestnancov aj rodičov 

neprestávala v ich stále sa opakujúcich nezmyselných 

požiadavkách ani v nasledujúcich mesiacoch, hoc miera 

intenzity poklesla (Mons. A. Tkáč, diecézny biskup, 

Mons. B. Bober, generálny vikár aj Dr. P. Macák, riaditeľ 

školského diecézneho úradu sa zúčastnili na pracovnej 

porade so zamestnancami školy, na niekoľkých 

stretnutiach s nespokojnou skupinkou zamestnancov i na 
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dvoch celoškolských rodičovských združeniach). Preto 

Mons. A. Tkáč, diecézny biskup, pokúšajúc sa aj takýmto 

spôsobom upokojiť situáciu na škole, rozhodol sa v apríli 

1992 vypísať výberové konanie na riaditeľa ZŠ a 

gymnázia sv. Mikuláša Prešov, od 1. septembra 1993 už 

nového právneho subjektu zaradeného do siete cirkevných 

škôl. Rozhodol sa tak aj napriek tomu, že riaditeľovi školy 

sa podarilo po veľkých problémoch a navrhnutých 

legislatívnych zmenách, zabezpečiť zaradenie ZŠ a 

gymnázia - osemročného aj  štvorročného do siete 

cirkevných škôl (dovtedy v slovenskom školstve 

neexistujúceho typu školy) a veľká skupina zamestnancov 

školy ho navštívila na Biskupskom úrade v Košiciach, aby 

vyjadrila jednoznačnú podporu riaditeľovi školy.  

Do konkurzu na riaditeľa sa prihlásilo osem záujemcov 

(medzi nimi bol brat nespokojnej zamestnankyne školy, 

dvaja manželia nespokojných zamestnankýň školy a ďalší 

známi nespokojných zamestnancov). Do konkurzu sa po 

dlhom zvažovaní a prehováraní zamestnancov, rodičov 

žiakov, známych, cirkevných predstaviteľov, prihlásil  aj 

Dr. Jozef Berta, doterajší riaditeľ školy, hoc začal 

pripúšťať aj možnosť odchodu zo školy a zamestnať sa na 
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vysokej škole (v tom čase už bol v konkurze vybratý na 

doktorandské štúdium v odbore slovenská jazykoveda na 

Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove). 

Realizáciou výberového konania na riaditeľa nového 

právneho subjektu (ZŠ a gymnázia sv. Mikuláša Prešov), 

aj výberom členov konkurznej komisie Mons. A. Tkáč, 

diecézny biskup (zriaďovateľ školy), poveril 

Rímskokatolícky farský úrad v Prešove, ktorý (ako to 

vyšlo neskoršie najavo od niektorých členov konkurznej 

komisie) v zákulisí ovplyvňoval poradie výberu 

odovzdaných kandidátov na riaditeľa zriaďovateľovi 

školy. 

Mons. A. Tkáč, diecézny biskup, však (koncom apríla 

1993) potvrdil a vymenoval od 1. septembra 1993 na 

ďalšie obdobie do funkcie riaditeľa nového právneho 

subjektu ZŠ a gymnázia sv. Mikuláša Prešov Dr. J. Bertu, 

doterajšieho riaditeľa ZŠ sv. Mikuláša Prešov. 

V prvom májovom týždni 1993 sa uskutočnili prijímacie 

skúšky do gymnázia. Hoci o toto štúdium bol veľký 

záujem, pre nedostatok priestorov sa v školskom roku 

1993/1994 mohla otvoriť len jedna trieda 8-ročného a 

jedna trieda 4-ročného štúdia. 
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13. - 25. mája 1993 sa 35 žiakov školy zúčastnilo 

výmenného družobného pobytu na škole Charlesa 

Péguyho  v Bobogny (predmestie Paríža)  vo Francúzsku, 

ale aj postupne dohodnutých folklórnych vystúpení v  

niekoľkých gymnáziách v Paríži. 

Tento zájazd autobusom (bol zabezpečený  sponzorsky) sa 

skladal z dvoch skupiniek žiakov. Jedna skupinka (14 

žiakov, ktorí sa učili francúzsky jazyk), mala 

prostredníctvom  Dr. N. Proksovej, učiteľky francúzštiny 

na našej škole, v škole Charlesa Péguyho v Bobogny 

vopred dohodnutý vzdelávací  program a ubytovanie 

žiakov v rodinách, kde sa mali zdokonaľovať v rečových 

zručnostiach. Školou Charlesa Péguyho  v Bobogny bolo 

zabezpečené aj ubytovanie a program pre Dr. J. Bertu, 

riaditeľa školy a Dr. Proksovú, učiteľku francúzštiny. 

Druhá skupinka žiakov folklórneho súboru Zrniečko,  

ktorý začal svoju činnosť hneď po vzniku cirkevnej školy  

pod vedením Mgr. E. Pastorákovej (dramaturgiu programu 

mala na starosti Dr. Pitková, hudobnú spoluprácu p. J. 

Saloka), mala dohodnuté ubytovanie vo veľmi skromných 

podmienkach Slovenskej charity v Paríži. Zabezpečili sme 

ho prostredníctvom jednej Slovenky zo Spišskej Novej 
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Vsi, pani E. Palíkovej, ktorá bývala so svojím manželom, 

ktorý bol taxikárom, priamo v Paríži. Ten poznal veľmi 

dobre Paríž, a robil nám denne veľkú službu, keď nás 

(podľa dohodnutého programu) sprevádzal naším 

autobusom po rôznych miestach Paríža, aj mimo neho a 

zároveň nám pomáhal zabezpečovať folklórne vystúpenia 

v  gymnáziách v Paríži. Pozri nasledujúcu fotografiu 

účastníkov zájazdu v Paríži:  

 

Vydarený pobyt našich žiakov v Paríži (1992) 

V tejto skupinke okrem žiakov folklórneho súboru 

Zrniečko  s Mgr. Pastorákovou, ich vedúcou, bol Ing. V. 

Halčišák, manager,  MUDr. T. Chlebovcová, zdravotníčka 

celého zájazdu a Mgr. M. Halčišák, učiteľ našej školy, 

ktorý sprevádzal tanečnú aj hudobnú zložku súboru na 
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akordeóne. Folklórny súbor deväťkrát vystúpil so svojím 

programom na školách v Paríži, ďalej neplánovane 

koncertoval s "Prešovčatami" pod vedením p. B. Hersteka 

vo veľkej kultúrnej sále v meste Lacourne, tiež na 

požiadanie vystupoval v rušných uliciach, aj pri  

Eiffelovej veži v Paríži. Folklórne vystúpenia našich 

žiakov mali veľký ohlas. Získali si srdcia Parížanov, ale aj 

iných návštevníkov (cudzincov) Paríža. Získali si aj 

niektorých veľkopodnikateľov, ktorí mali deti na 

gymnáziách v Paríži, kde vystúpili so svojím folklórnym 

programom (program v jednotlivých gymnáziách 

vybavoval p. Palík, ten na vystúpeniach robil aj tlmočníka, 

Ing. Halčišák, manažér a Dr. J. Berta, riaditeľ školy) a tí 

im ponúkli ubytovanie v rodinách a veľké posedenie s 

folklórnym vystúpením v reštaurácii, ktorú vlastnil jeden z 

nich. Tu sa zúčastnili obidve skupiny žiakov i učiteľov  a 

domov si odniesli nezabudnuteľné zážitky aj hodnotné 

darčeky, ktoré im osobne odovzdal jeden z podnikateľov. 

S niekoľkými školami vznikla užšia spolupráca (aj 

obojstranné výmenné pobyty žiakov).  

Počas nášho vydareného pobytu so žiakmi na školách v 

Paríži skupinka nespokojných zamestnancov mala voľné 
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pole pôsobnosti na prípravu ďalšej rebélie v škole. Počas 

pobytu v Paríži sa bez prítomnosti riaditeľa školy 

uskutočnila aj privolaná neplánovaná a neohlásená  

školská inšpekcia. Pre Mgr. Jurtinusovú, vedúcu školskej 

inšpekcie, riaditeľ školy podával zásadné informácie, 

dôležité organizačné, pedagogické i riadiace úlohy, 

inštrukcie o základných organizačných normách školy 

telefonicky z Paríža (prostredníctvom Dr. Hudáka, 

zástupcu riaditeľa školy, ktorý bol poverený zastupovaním 

v čase jeho neprítomnosti a ten jej poskytoval ďalšie 

potrebné informácie i dokumenty). Táto inšpekcia, ktorá 

bola ukončená a vyhodnotená po návrate riaditeľa školy 

domov, svojimi kladnými závermi prekvapila najmä úzku 

skupinku nespokojencov na škole. Ostatní zamestnanci aj 

zriaďovateľ školy prijali toto kladné hodnotenie 

výchovnovzdelávacieho procesu aj riadiacej činnosti školy 

s potešením a odhodlaním naďalej pokračovať v šírení 

dobrého mena školy, aj v skvalitňovaní výsledkov školy. 

Dobré výchovnovzdelávacie i mimoškolské výsledky 

školy mali pozitívny odraz aj v stále sa zvyšujúcom 

záujme žiakov a ich rodičov o túto cirkevnú školu. 

Kapacitné možnosti prijatia žiakov však boli 
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obmedzujúce, a preto nebolo možné vyhovieť záujmu 

všetkých rodičov a ich detí. 
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Ďalšia etapa vo vývoji školy 

 

Školské prázdniny, po dvoch školských rokoch pre školu 

úspešných, ale búrlivých, vedenie školy využilo na 

prípravu ďalšej etapy vo vývoji školy (v oblasti 

duchovnej, legislatívnej, pedagogicko-metodickej, 

personálnej, ekonomicko-hospodárskej), na ďalšie 

modernizovanie priestorov školy. Vybudovala sa odborná 

učebňa LEGA, kuchynka pre predmet práce v domácnosti, 

učebňa strojopisu, ďalšia jazyková učebňa,  ďalšie 

kabinety pre učiteľov, vybudovala sa aj nová trieda. 

Prebudovalo sa, rozšírilo a premaľovalo 8 tried, školská 

jedáleň a školská kuchyňa. Ďalej vybudovali sa laboratóriá 

chémie a fyziky, bufet pre žiakov a učiteľov, 

fitnescentrum, vnútorný televízny okruh - 12 farebných 

televízorov umiestnených v triedach a odborných 

učebniach. Zmodernizovala sa knižnica s bibliografiou 

spracovanou cez počítač, s napojením cez SANET, 

ktorého sme sa stali zakladajúcimi členmi, na 

medzinárodný systém INTERNET. Bol zakúpený a do 

mediatéky  s napojením a aplikáciou na video, televízny 

okruh a počítače sprevádzkovaný videoprojektor s 
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premietacou plochou 2,0 X 6,0 m. Do odbornej učebne 

slovenského jazyka boli nainštalované svojpomocne 

zhotovené literárne tabule pre gymnázium atď. Pozri 

nasledujúcu fotografiu knižnice, fitnescentra, bufetu a 

školskej jedálne: 

 

 

V personálnej oblasti došlo k rozšíreniu vedenia školy o 

ďalšieho zástupcu riaditeľa školy pre gymnázium. Stal sa 

ním Mgr. Ján Goliáš, skúsený dlhoročný stredoškolský  

profesor matematiky zo štátneho Gymnázia Tarasa 

Ševčenka v Prešove. Po prehodnotení všetkých 

zamestnancov za účasti riaditeľa školy a zriaďovateľa 



98 
 

školy aj tu nastali podstatné zmeny. Niektorí zamestnanci 

rozviazali pracovný pomer dohodou, iní výpoveďou (išlo 

najmä o nespokojných zamestnancov, ktorí vykazovali 

slabé pracovné výsledky, resp. snažili sa rozvracať 

kolektív školy). Na ich miesto boli výberovým konaním 

prijatí noví zamestnanci. Začalo sa postupné "budovanie" 

obnoveného a stabilného kolektívu (tento proces však 

nebol ľahký a trval niekoľko rokov, pretože nájsť 

vhodných pedagógov, ktorí by spĺňali náročné kritériá 

duchovného rázu i odborného (pedagogicko-

metodického), nebolo až také jednoduché. 

Treba ďalej poznamenať, že uvedená škola bola do roku 

1993 iba cirkevnou základnou. Navštevovali ju žiaci vo 

veku  od 6 do 14 rokov.  

Od školského roku 1993/94 sa po enormnej snahe 

riaditeľa školy a výborne spracovanom návrhu projektu 

nového typu školy (s presne vypracovanými učebnými 

plánmi, učebnými osnovami, tematickými plánmi, 

zoznamom pedagógov, navrhnutým rozpočtom), ktorý bol 

predložený MŠ SR, podarilo na uvedenej cirkevnej škole 

okrem ZŠ zriadiť pod jedným riaditeľstvom aj gymnázium 
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(osemročné aj štvorročné) - bola to jediná škola tohto typu 

na celom Slovensku. 

Základná škola a gymnázium sv. Mikuláša Prešov bola 

teda zriadená 1.9.1993 Zriaďovacou listinou č. 423/93 zo 

dňa 30. 3. 1993 vydanou Rímsko-katolíckym biskupským 

úradom v Košiciach na základe rozhodnutia MŠ SR podľa 

§ 6 ods. 3 písmena a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa 

§ 2 vyhlášky MŠ SR č.536/1990 Zb. o zriadení a činnosti 

cirkevných škôl ako príspevková organizácia. Základná 

škola sa riadila upraveným hybridným učebným plánom, 

ktorý schválilo MŠ SR a zriaďovateľ. Orientovala sa na 

vyučovanie jazykov (Aj, Nj, Fj, Rj). Vyučovanie cudzieho 

jazyka začínalo hravou formou už v 1. ročníku. Voliteľné 

hodiny sa zameriavali najmä na jazykovokomunikačnú 

výchovu a  matematicko–informačné zručnosti. 

Osemročné gymnázium malo učebné plány taktiež 

schválené MŠ SR a  zriaďovateľom. Bolo prvým 

ponovembrovým prešovským osemročným gymnáziom, 

snažilo sa nadviazať na tradíciu typu niekdajšieho 

reálneho gymnázia, i keď malo niektoré špecifiká. Riadilo 

sa základnou zásadou – cez kresťanskú výchovu ku 
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kvalitnému vzdelávaniu. Ponúkalo orientáciu na štúdium 

jazykov, s  posilneným výberom, špecifikáciou na 

prírodovedné predmety a informatiku (zvyšovanie úrovne 

jazykovej, prírodovednej a počítačovej gramotnosti). Na 

výchovu a vzdelávanie jednotne pôsobili rodičia, kňazi, 

katechéti a  učitelia. Celé spoločenstvo školy sa 

upevňovalo vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou. 

Učitelia sa priamo zúčastňovali na živote žiakov 

(zaujímali sa o ich rozumový, citový, mravný a duchovný 

rast).  

Cieľom gymnázia bolo vzdelávať a vychovávať tak, aby 

študenti mali nielen bohaté teoretické vedomosti potrebné 

pri skúškach na vysoké školy a v ďalšom štúdiu, ale aby 

vyznávali kresťanské hodnoty, boli zodpovední za seba, za 

svoje konanie, za prostredie,  za školu. Snahou školy bolo  

umožniť každému študentovi si v oktáve zvoliť predmety 

podľa svojej budúcej profesionálnej orientácie. Dôraz sa 

kládol tiež na posilnenie dotácie vyučovacích hodín 

cudzích jazykov a informatiky, neskôr prírodovedných 

predmetov. Vytváranie  priateľskej atmosféry na škole  

neznamenalo nižšie nároky ani na študentov, ani na 

učiteľov. Od začiatku škola "stavala" na zmysle pre 
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povinnosť, zodpovednosť a poriadok, ale s rešpektom 

slobody jednotlivca. Ideálom sa mala stať všestranne 

vzdelaná osobnosť so širokým kultúrnym a kresťanským 

rozhľadom. 

Osemročné gymnázium sa postupne členilo na dve etapy. 

1. etapa príma – kvarta, 2. etapa kvinta – oktáva. Prvé štyri 

roky umožňovali študentom získať všeobecný prehľad. 

V druhej etape sa zameranie gymnázia prejavovalo 

v obsahu jednotlivých predmetov. Poskytovalo 

výraznejšiu vnútornú diferenciáciu štúdia a profiláciu 

žiakov podľa ich študijných schopností, potrieb 

a záujmov. V poslednom ročníku sa završovala celková 

orientácia a  posilňovala (voliteľnými predmetmi, 

prípadne  rozšíreným vyučovaním povinných predmetov 

v rozsahu 17 hodín týždenne) príprava na vysoké školy. 

Voliteľné predmety v oktáve boli rozdelené do 2 

skupín:          

     1. skupina - žiaci si volili 3 predmety zo všetkých 

náukových predmetov. Hodinová dotácia jedného 

predmetu bola 3 hodiny; 
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     2. skupina – žiaci si volili 4 predmety zo seminárov, 

cvičení a konverzácií. Hodinová dotácia jedného predmetu 

bola 2 hodiny. 

Na škole bola možnosť vyučovania týchto cudzích 

jazykov: anglického, francúzskeho, nemeckého, 

španielskeho, talianskeho ruského a latinského. Niekoľko 

rokov po otvorení 8-ročnej formy gymnázia bola v príme 

až kvarte latinčina povinným predmetom. Od začiatku 

(každoročne) pôsobili na škole anglickí a americkí lektori 

na vyučovanie anglického jazyka, tiež francúzskeho 

jazyka (jeden školský rok). 

V nasledujúcich školských rokoch sa pravidelne otvárali 

dve triedy 1. ročníka ZŠ (s výberom na základe 

komplexného hodnotenia pripravenosti na školu), dve 

triedy osemročného a jedna trieda štvorročného gymnázia. 

Výber žiakov do 1. ročníka ZŠ sa realizoval každoročne 

po 15. januári. Prijímacie skúšky do osemročného a 

štvorročného gymnázia sa každoročne uskutočňovali 

z matematiky, slovenského jazyka a všeobecného 

prehľadu v máji. 

Ako sme už v predchádzajúcom texte naznačili o školu bol 

vždy veľký záujem, mala jasne určený cieľ i filozofiu a 
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postupne (od školského roku 1993/1994) na škole  

pokračovala duchovná formácia a na potrebnej duchovnej, 

odbornej i metodickej úrovni nanovo tvorený  

pedagogický kolektív. Na veľmi dobrej úrovni sa 

zabezpečovala materiálno-technická základňa školy a  

príprava žiakov i ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch 

na stredné a vysoké školy. 

Katolícka výchova sa stala predovšetkým vnútornou 

cestou, preto sa vo všetkých etapách vývoja školy dbalo na 

jej správny rozvoj, vytváranie vhodných podmienok na 

pedagogickú prácu (pedagógovia s láskou odovzdávali 

svoje vedomosti žiakom a zároveň aj sami sa snažili rásť 

v oblasti odborno-metodickej i duchovnej). Dobré 

medziľudské vzťahy v pedagogickom zbore aj v triedach 

(postupne od školského roku 1993/1994) začali vytvárať 

základ zdravej spolupráce a  jadro pokojnej pracovnej 

atmosféry. Škola, podobne ako rodina, začala žiakom 

poskytovať atmosféru láskavého prijatia, ale zároveň 

kládla vysoké nároky na ich vlastný rast. Začala sa naplno 

rozvíjať veľmi dobrá spolupráca s duchovnými otcami 

školy,  úzka  spolupráca s rodičmi, čo sa pozitívne 
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odrážalo na formovaní všestrannej kresťanskej osobnosti 

žiakov.  

K 1. 1. 2004 bola ZŠ a gymnázium sv. Mikuláša Prešov 

MŠ SR vyradená zo siete škôl a zriaďovateľom zrušená.  

Nástupcom zrušenej školy bolo rozhodnutím MŠ SR č. 

10983/GZŠ/2003-096  o zaradení do siete škôl a školských 

zariadení SR a na základe zriaďovacej listiny č. S-

1670/2003) od 1. 1. 2004 novozriadené Gymnázium 

a základná škola sv. Mikuláša Prešov. Jeho 

zriaďovateľom bola RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – 

ARCIBISKUPSTVO KOŠICE. Bolo príspevkovou 

organizáciou s právnou subjektivitou. Od roku 2006 

začalo hospodáriť ako nezisková účtovná jednotka. Do 

roku 2011 sídlilo v  prenajatých priestoroch Krajského 

školského úradu Prešov.  Vo februári 2011 sa vlastníkom 

budovy stala škola (Gymnázium a základná škola sv. 

Mikuláša Prešov). Bolo a je rovnocenné štátnym školám 

podobných typov. 

Ako sme už v predchádzajúcom texte uviedli, od  1. 9. 

1993 boli na ZŠ a gymnázium sv. Mikuláša Prešov, 

Duklianska 16  (tak bola zaradená do siete škôl - ako 

jediná takého typu na Slovensku) okrem 14 tried ZŠ 
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zriadené aj dve triedy 8-ročnej formy a jedna trieda 4-

ročnej formy gymnázia. V nasledujúcich rokoch postupne 

klesal počet tried na ZŠ a pribúdali triedy na gymnáziu. 

Vzhľadom na vysoký záujem žiakov o 8-ročnú formu 

štúdia, nedostatok priestorových možností na otváranie 

väčšieho počtu tried na gymnáziu, tiež menší záujem 

žiakov o štúdium na Gymnáziu sv. Moniky, sme sa po 

dohode so zriaďovateľom školy rozhodli od školského 

roku 1999/2000 z kapacitných dôvodov každoročne 

otvárať  iba po 2 triedy osemročného gymnázia a po 2 

triedy ZŠ (celkovo 16 tried 8-ročnej formy štúdia na 

gymnáziu a  13 tried na ZŠ). Po novelizácii Školského 

zákona, v ktorom sa uvádzalo, že prijatie žiaka na 8 ročné 

gymnázium sa môže realizovať až po ukončení 5. ročníka 

ZŠ, sme boli donútení (na základe nedostatku 

priestorových kapacít) prejsť na  15  tried 8 ročného 

gymnázia a 14  tried ZŠ.  

Od samého začiatku školy rozvíjal svoju činnosť (vo 

svojich ôsmich triedach na 1. stupni) aj školský klub detí 

(6 oddelení), ktorý bol a je doplnkovou službou školy pre 

žiakov nižších tried ZŠ a ich rodičov. Ponúkal aj ponúka 

možnosti aktivizácie žiakov jednak v mimoškolskej 
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činnosti (v rôzne zameraných krúžkoch), ale aj vo 

výchovnovzdelávacej oblasti (pod dohľadom odborno-

metodicky skúsených vychovávateľov).  

Súčasťou školy bola a aj je postupne zmodernizovaná 

školská jedáleň. Každoročne pripravuje stravu pre 

približne  600 stravníkov (žiakov aj zamestnancov). 

V školskom roku 2000/2001 došlo k zmene vo vedení 

školy. Do dôchodku odišiel Mgr. J. Goliáš, zástupca 

riaditeľa školy pre gymnázium a zo školy odišiel do 

lukratívnejšieho zamestnania aj veľmi cieľavedomý, 

ambiciózny a kreatívny Ing. V. Halčišák, ekonóm školy. 

Na zástupcu riaditeľa školy pre gymnázium bol vo 

výberovom konaní vybratý RNDr. J. Brudňák, dlhoročný 

pedagóg a skúsený zástupca riaditeľa školy zo štátneho 

Gymnázia Prešov, Konštantínova ul. 2 a za ekonomickú 

zástupkyňu RNDr. V Jacková, učiteľka našej školy. 

7. decembra 2001 sme si pripomenuli 10. výročie školy 

(pri tejto príležitosti bol vydaný aj BULLETIN ŠKOLY). 

Program začal slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. 

Mikuláša, ktorú celebroval Mons. A. Tkáč, košický 

arcibiskup - metropolita, koncelebrantmi boli Mons. S. 

Stolárik, dekan Farnosti Prešov - mesto a duchovní 
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otcovia, ktorí pôsobili počas uplynulého obdobia na škole. 

Program pokračoval príhovormi riaditeľa školy (pozri 

fotografiu v prílohe č. 3), predstaviteľov Cirkví, 

nadriadených štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, 

rodičovského združenia, slávnostnou akadémiou žiakov 

školy vo Veľkej zasadačke Krajského úradu v Prešove a 

recepciou v ŠJ ZŠ a gymnázia sv. Mikuláša Prešov. Na 10. 

výročí sa okrem otca arcibiskupa A. Tkáča, otca dekana S. 

Stolárika a takmer všetkých duchovných otcov, ktorí 

pôsobili na škole, zúčastnili aj  prednostovia Krajského a 

Okresného úradu v Prešove Ing. J. Polačko a Ing. M. 

Benč, primátor mesta Ing. J. Kopčák, čelní predstavitelia 

niekdajšej Školskej správy Prešov Mgr. Š Tkáč a JUDr. J. 

Lipták, ktorý celú akciu sponzoroval, riaditeľ 

Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Dr. P. 

Macák, vedúca odboru školstva OU Prešov Dr. G. Šillová, 

vedúci odboru školstva KŠU PhDr. Pavlík, metodik pre 

gymnázia KŠÚ Dr. A. Vojčík, referentka pre financovanie 

a rozpočet p. A. Vojčíková,  predstavitelia vysokých škôl 

(prof. J. Furdík, CSc., doc. I. Vaško, CSc. a doc. G. 

Moško, CSc.), vedenie školy z Feldesz gymnázia v 

Miškolci, zástupcovia gréckokatolíckeho diecézneho 
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úradu v Prešove, riaditelia cirkevných a štátnych škôl, 

ďalší účastníci, ktorí rôznym spôsobom pomáhali škole, 

sponzori, rodičovská rada a zamestnanci školy (súčasní, aj 

tí, ktorí na škole pôsobili v predchádzajúcom období). O 

bohatý a pestrý kultúrny program sa postarali učitelia so 

žiakmi školy, tiež folklórny súbor Zrniečko pod vedením 

Mgr. E. Pastorákovej, vedúcej súboru a cimbalová muzika 

žiakov našej školy, ktorá okrem programu, hrala do tanca 

a zabávala účastníkov tohto výročia našej školy do 

neskorých nočných hodín. Výbornú náladu, radosť bolo 

cítiť u každého účastníka tohto významného podujatia 

našej školy (pozri fotografie v prílohe č. 3). S 

cimbalovkou, ktorej primášom bol Martin Novotný, 

študent nášho 8-ročného gymnázia, si na ľudovú nótu 

dokonca zaspievali aj otec arcibiskup A. Tkáč a vtedajší 

dekan prešovskej farnosti S. Stolárik, čo všetci účastníci 

tejto milej slávnosti prijali s veľkým potešením, nadšením 

a búrlivým potleskom. 

V ďalších rokoch škola pokračovala v skvalitňovaní 

výchovnovzdelávacej činnosti (pozitívne hodnotenia   

celoslovenských meraní, testovania našich žiakov,  

EČMS, monitoringu) i mimoškolskej činnosti 
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(mimoriadne úspechy žiakov školy v prírodovedných  

súťažiach  v celoslovenskom  a medzinárodnom meradle), 

v modernizácii a materiálno-technickej vybavenosti školy, 

v realizovaní projektov a projektovej spolupráci, čo sa 

pozitívne odrazilo vo vysokej percentuálnej úspešnosti 

prijímania žiakov na stredné a vysoké školy, vo veľmi 

dobrom hodnotení školy rodičmi i verejnosťou a veľkom 

záujme žiakov a ich rodičov o školu. 

V roku 2006 prišiel riaditeľ školy s ďalšou ambicióznou 

novinkou zriadenia Cirkevnej základnej umeleckej školy 

sv. Mikuláša v priestoroch budovy Gymnázia a základnej 

školy sv. Mikuláša Prešov na Duklianskej ulici, ktorá mala 

žiakom školy okrem všeobecného vzdelávania utvoriť v 

jednej budove aj možnosť rozvíjania sa v umeleckom 

vzdelávaní, čím sa ponúkala aj veľká výhoda pre rodičov 

našich žiakov, ktorým mala odpadnúť ďalšia starostlivosť 

o zabezpečovanie a odvážanie detí na umelecké školy v 

meste (mimo budovy školy), ba tento perspektívny zámer 

sa mal postupne odraziť aj vo zvýšenom záujme o štúdium 

žiakov na  gymnáziu a základnej škole.  

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša v 

Prešove začala od 1. 2. 2006 v zmysle platných zákonov 
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poskytovať základné umelecké vzdelanie najmä žiakom 

mladšieho a staršieho školského veku ZŠ, študentom 

stredných škôl, ale i žiakom predškolského veku (5-ročné 

deti), či dospelým (štúdium popri zamestnaní) v štyroch 

umeleckých odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom 

a literárno-dramatickom (podrobnejšie informácie pozri v 

kapitole Vznik a 10 ročná činnosť Cirkevnej základnej 

umeleckej školy sv. Mikuláša Prešov). 

V školskom roku 2014/2015 došlo opäť k zmene vo 

vedení Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša Prešov. Do dôchodku 

odišiel RNDr. J. Brudňák a na jeho miesto bol vo 

výberovom konaní vybratý RNDr. M. Tkáč, učiteľ našej 

školy.  

Ako sme už uviedli veľké personálne zmeny 

zamestnancov (najmä pedagógov) školy sa uskutočnili v 

školskom roku 1993/1994. V ďalších rokoch nastávali 

personálne zmeny už v oveľa menšom množstve 

(najčastejšími dôvodmi bolo čerpanie materských a 

rodičovských dovoleniek a odchod mladých učiteľov,  

najmä "jazykárov",  do zahraničia, v minimálnom 

množstve odborno - metodické nedostatky, či nespĺňanie 

alebo porušenie kritérií zriaďovateľa na pôsobenie učiteľa 
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na cirkevnej škole). Uvedení zamestnanci však vždy boli  

nahradení kvalifikovanými učiteľmi. Na škole vždy bola 

100% kvalifikovanosť vo všetkých vyučovacích 

predmetoch. Za duchovnú stránku školy sa od jej vzniku 

postupne starali títo duchovní otcovia: Mgr. Michal 

VAŠKO ( 1991 - 1992 ), Mgr. Jozef MAŇKO ( 1992 - 

1994), Mgr. Juraj MARCIN ( 1994 - 1996), ThLic. 

František KATRIŇÁK ( 1996 - 1997),  Mgr. Marko 

MAKAI ( 1997 - 1998), Mgr. Anton MATINA (1998 -

 2001), Mgr. Peter SEPEŠI ( 2001 - 2004), Mgr. Miloš 

JALČÁK ( 2004 - 2006), PaedDr. Peter LAZOR ( 2006 -

 2009 ), od roku 2009 - 2012 ako školský kaplán, Mgr. Ján 

KULAN (2012 - 2014) ako školský kaplán, od roku 2014 

Mgr. Vladimír Nemec (ako školský kaplán).        

Veľkým a len ťažko riešiacim problémom počas 

existencie školy bolo vlastníctvo budovy školy.  Riaditeľ 

školy niekoľkokrát kompetentným ponúkal, navrhoval  

rôzne riešenia (bezodplatný prevod vlastníctva budovy; 

uprednostnenie vlastníctva budovy školy na Duklianskej v 

rokoch deväťdesiatych pred zabezpečovaním vlastníctva 

Gymnázia sv. Moniky, na ktorú mal Rímskokatolícky úrad 

v Prešove reštitučný nárok; predaj budovy za korunu; 
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dlhodobý prenájom a pod.). Stále však narazil na 

nedostatok záujmu, vôle zainteresovaných na riešení tohto 

problému, zámerného odsúvania riešenia tohto dôležitého 

problému vlastníctva budovy školy. Kompetentní na to 

využívali rôzne obštrukcie. Raz im v tom bránila 

nedostatočná legislatíva, v inom čase nezhoda politických 

síl v meste, v ďalšom období nedostatočná snaha, 

nerozhodnosť a nie celkom najsprávnejšie zamerané a 

vybraté priority Farského úradu v Prešove pri 

zabezpečovaní vlastníctva cirkevných škôl.  

Neskoré vyriešenie vlastníctva budovy školy spôsobilo, že 

škola nemohla riešiť dnes už ani nepochopiteľné ponuky 

zahraničných Nadácií, ktoré pri vlastníctve budovy alebo 

dlhodobom prenajme boli ochotné poskytnúť veľké sumy 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu, prípadne 

nadstavbu budovy školy. Najlákavejšia bola ponuka 

švajčiarskej Nadácie SOLON, rokovaní na škole sa 

zúčastnil sám riaditeľ uvedenej Nadácie, no základnú 

podmienku, ktorú predložil (budova vo vlastníctve školy, 

Cirkvi alebo dlhodobý prenájom)  sme nedokázali splniť, a 

preto sme sa dohodli iba na poskytnutí finančných 

prostriedkov na modernizáciu školy a vybavenie školy 
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učebnými pomôckami. V marci 1998 sa uskutočnila 

kontrola využitia finančných prostriedkov zo švajčiarskej  

Nadácie SOLON (zúčastnil sa jej sám riaditeľ Nadácie 

SOLON a pani Kováčová, vedúca predstavenstva a 

vyjadrili maximálnu spokojnosť s efektívnym využitím 

týchto prostriedkov).  

Škola tiež nemohla čerpať prostriedky zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie a  z iných grantov. Preto 

investovala iba do modernizácie interiéru školy, jej 

materiálno - technického vybavenia. Málo možností, aj 

finančných prostriedkov jej ostávalo na exteriér školy 

(fasáda školy, vonkajší areál s ihriskami). Na tento účel 

boli potrebné investičné prostriedky, a tie sa nedali 

zabezpečiť. Chvalabohu, riaditeľovi školy sa podarilo 

zabezpečiť investičné prostriedky na kúpu 2 osobných áut 

pre školu; komplexnú opravu strechy budovy školy i 

telocvične; výmenu zničeného havarijného stavu 

vodovodných potrubí v areáli školy; vybudovanie šachty 

pri dolnom vchode do budovy školy; na modernizáciu 

veľkej a malej telocvične i  telocvičných priestorov školy; 

tiež prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie (100 
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000 Eur na výmenu okien v budove školy, v telocvičniach 

a v telocvičných priestoroch školy). 

Vyriešiť vlastníctvo školy sa definitívne podarilo Zmluvou 

o kúpe nehnuteľnosti uzavretou 21. 9. 2010 medzi KŠÚ 

v Prešove a Gymnáziom a základnou školou sv. Mikuláša 

Prešov a budova (po mnohých rokovaniach riaditeľa školy 

so zainteresovanými kompetentnými úradníkmi na 

okresných aj celoslovenských úrovniach a po viacerých  

urgenciách) odplatným prevodom prešla do vlastníctva 

Gymnázia a základnej školy sv. Mikuláša Prešov, 

Duklianska 16.  

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša v Prešove od 

tohto dátumu sídli vo vlastnej budove (škoda len, že 

odvtedy už neboli vypísané vhodné výzvy zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie a z iných grantov, 

ktoré by umožnili riešiť hlavne exteriér školy). 

Najväčšia zmena vo vedení Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša 

nastala v školskom roku 2015/2016, keď od 1. 8. 2015 

odišiel po 24 rokoch služby do dôchodku Dr. J. Berta, 

ktorý bol riaditeľom od vzniku tejto školy v roku 1991 a  

Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša Prešov 

od roku 2006 (9 rokov).  Od 1. 8. 2015 sa stal riaditeľom 
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Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša Prešov RNDr. M. Tkáč a 

Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša Prešov 

Mgr. Z. Marcinová. 

Nesmierne ma teší, že po 24 rokoch služby v tejto 

inštitúcii obidva právne subjekty (Gymnázium a základná 

škola sv. Mikuláša Prešov a  Cirkevná základná umelecká 

škola sv. Mikuláša Prešov) disponujú veľmi tvorivými, 

kvalitnými, odborne i duchovne zdatnými stabilizovanými  

kolektívmi zamestnancov, s výbornou pracovnou klímou, 

ľudsko - pracovnou atmosférou a fungujú ako moderné, 

konkurencie schopné vzdelávacie inštitúcie 

s mimoriadnymi medzinárodnými úspechmi, s ktorými sa 

nemôže pochváliť veľa škôl.  

Škola počas svojej úspešnej existencie vychovala 

mnohých absolventov, ktorí už úspešne pôsobia v rôznych 

sférach spoločenského i duchovného života, šíria jej dobré 

meno jednak v rôznych odborne špecializovaných 

profesiách, ale aj vo verejnosti, s veľkou úctou a láskou 

spomínajú na prežité študentské roky v nej, ba veľa z nich 

dávajú svoje detí na školu, na ktorej oni študovali, a tým 

jej vyjadrujú jednoznačnú podporu. 
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Veľmi si želám, aby Boh svojou mocnou rukou aj naďalej 

viedol obidve tieto školy, jej nových riaditeľov, všetkých 

zamestnancov, žiakov i ich rodičov a aby ich požehnával 

pri formovaní katolíckej mládeže. 
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Realizácia výchovy a vzdelávania počas 25-

ročnej činnosti školy 

V oblasti duchovnej 

 

Táto katolícka škola sa počas svojej 25 - ročnej  existencie 

stala  dôležitým miestom ľudskej a kresťanskej formácie. 

Celé spoločenstvo školy postupne utváralo duchovnú 

jednotku, ktorá sa snažila upevňovať vzájomnou úctou,  

ohl'aduplnost'ou a láskou.  

Celá školská komunita sa snažila dávať najavo:   

 svoju osobnú vieru a tiež svedectvo o hodnote 

školy,  

 službu spravodlivosti a láske, chudobným, 

zaostalým a zaostávajúcim, 

 jasný dôkaz, že vie čeliť nespravodlivosti na 

princípoch evanjelia. 

Pozitívne pôsobila:  

 náboženská výchova,  

 primerané modlitby,  

 prítomnosť krížov v triedach,  

 kontakty s duchovnými osobami,  
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 účasť na bohoslužbách (kaplnka priamo v škole), 

slávnostiach s náboženským zameraním, nácvik 

náboženských akadémií (napr. pri príležitosti 80. 

narodenín sv. otca Jána Pavla II. v Kostole sv. 

Mikuláša Prešov a zaslanie duchovnej kytice), 

rôznych duchovných programov,  

 návšteva podujatí s náboženskou tematikou,  

 vhodná úprava celého interiéru školy,  

 vhodná záujmová činnosť.  

Všetky aktivity sa škola snažila realizovať nenásilne, 

tolerantne, s porozumením. 

Duchovnú sféru na škole rozvíjali a usmerňovali najmä 

učitelia katolíckeho náboženstva a duchovní otcovia, ktorí 

pôsobili na škole, no pozitívne na ňu vplývali aj všetci 

pedagogickí zamestnanci školy. Priebežne sa plnili úlohy 

v súlade s každoročne vypracovaným plánom duchovných 

akcií.  

Žiaci, až na malé výnimky, sa dobrovoľne a aktívne 

zúčastňovali duchovného života, pravidelne sa  

zúčastňovali  na  sv.  omšiach,  modlitbách  sv. ruženca,  

duchovných obnovách, duchovných cvičeniach (žiaci 

vyšších ročníkov) a ďalších duchovných akciách, ktoré  
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organizovala škola a Farský úrad v Prešove. Zapájali sa do 

rôznych aktivít na pomoc misiám, ktoré usporadúvali 

Pápežské misijné diela. Pravidelne sa organizovali rôzne 

charitatívne zbierky, hlavne pre združenie MAGIS, Boj 

proti hladu, Biela pastelka, zbierky pre postihnutých 

prírodnými katastrofami a osobitné zbierky pre chudobné  

deti našej školy. Pozri nasledujúce fotografie: 

 

Zbierka školských potrieb 

 

 

Vianočná zbierka 
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Každý rok v októbri sa naši žiaci s učiteľmi zúčastňovali 

slávnosti Dňa otvorených dverí v Domove dôchodcov v 

Prešove, ktoré sa konali pri príležitosti Úcty k starším. Na 

týchto slávnostiach vždy vystupovali s duchovno-

kultúrnym programom. Pozri nasledujúcu fotografiu: 

 

 

 

Každoročne pri príležitosti nedele Dobrého Pastiera žiaci 

na hodinách náboženstva vlastnoručne zhotovovali 

pohľadnice s blahoželaním pre otcov biskupov na 

Slovensku a zároveň sa v každej triede deväť dní za našich 

biskupov a kňazov modlili.  

Významnou udalosťou v každom školskom roku boli 

odpustové slávnosti sviatku sv. Mikuláša, patróna školy, 

dni plné lásky, štedrosti, rozdávania sa, na ktorých sa 

pravidelne zúčastňovali otcovia biskupi slúžením sv. omší 
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za žiakov a zamestnancov školy. Pozri nasledujúce 

fotografie: 

 

Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Mikuláša v G a ZŠ sv.  
Mikuláša Prešov  s otcom biskupom B. Boberom, dp. F.  
Katriňákom, kaplánom, ktorý mal v tom období na  
starosti našu školu 
 

 

 
Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Mikuláša v G a ZŠ sv. 
Mikuláša Prešov  s otcom biskupom B. Boberom, dp. A.  
Matinom, kaplánom, ktorý mal v tom období na starosti  
našu školu a írskym pátrom z rádu Legionárov Krista 
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Slávnostná sv. omša s otcom arcibiskupom A. Tkáčom pri príležitosti 
sviatku sv. Mikuláša, patróna školy 

Nasledovali duchovno-kultúrne programy pre žiakov, 

rodičov a hostí v telocvični školy (pozri nasledujúce 

fotografie): 
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Vystúpenie folklórneho súboru Zrniečko   

Po duchovno-kultúrnom programe pre žiakov, rodičov a 

hostí v telocvični školy (v roku 2005 Spoločenstvo 

mládeže v Bardejove odohralo muzikál Judášova matka 

pre študentov gymnázia v ŠJ), nasledovali krátke stretnutia 

otcov biskupov a riaditeľa školy s obyvateľmi a 

personálom Domu dôchodcov na Veselej ulici, spojené s 

kultúrno-duchovným programom žiakov školy. Po návrate 

do školy vždy nasledoval slávnostný obed a spoločné 

posedenie zamestnancov s otcami biskupmi.  

Deň katolíckych učiteľov sa každoročne konal na sviatok 

sv. Jána de la Salle za účasti otcov biskupov, kňazov a 

zamestnancov cirkevných škôl v Dóme sv. Alžbety, 

neskôr v Dominikánskom kostole v Košiciach. Začínal sa 
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svätou omšou, nasledoval duchovno - kultúrny program, 

ocenenia vybratých pedagogických zamestnancov 

jednotlivých škôl a spoločný obed. Pozri nasledujúcu 

fotografiu z oceňovania pedagógov: 

 

Ocenení pedagógovia Mons. A. Tkáčom, diecéznym biskupom, pri 
príležitosti Dňa katolíckych učiteľov v roku 2004 

 

Deň katolíckych škôl na škole sa pravidelne začínal svätou 

omšou, po nej nasledoval program pre jednotlivé triedy. 

Každý rok v tento deň zvykli pre vybraté triedy žiakov 

školy prednášať členovia Školy rodiny, ktorá bola 

zriadená pri Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Za 

uplynulé roky študentov obohatili o nové skúsenosti 

RNDr. J. Voskár, MUDr. A. Filipová, vdp. F. Katriňák, 
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vdp. M. Pulščák, vdp. B. Salanci, brat Gregor Fietko, pátri 

jezuiti a saleziáni. Častým hosťom bol aj vdp. Pavol 

Hudák, ktorý tradične prednášal na tému partnerské 

vzťahy. 

V novembri počas hodín náboženstva navštevovali žiaci   

Cintorín v Prešove, aby získali plnomocné odpustky pre 

duše v očistci. 

V rámci VLČ katechétky školy  spolupracovali s hnutím  

Fórum  života.  Realizovali sa modlitby za všetky cirkevné 

školy v našej arcidiecéze,  modlitby v kaplnke školy cez 

veľkú prestávku, modlitby svätého ruženca v októbri 

(každé ráno pred vyučovaním v kaplnke školy), v pôstnom  

období modlitby krížovej cesty v Konkatedrále sv. 

Mikuláša za účasti duchovných otcov, ktorí pôsobili na 

škole a učiteľov, v máji (v rámci hodín katolíckeho 

náboženstva) modlitby Loretánskych  litánií, v mesiaci jún 

modlitby litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

v kaplnke školy. 

V iniciatíve Európa pre Krista sa žiaci na hodinách 

katolíckeho náboženstva každý deň o 12.00 hod. modlili 

Anjel Pána. Študenti sa pravidelne zapájali aj do  projektu:  
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3  x  M  - Modlitby  mladých  za  mladých  –  celodennou  

a  celonočnou  adoráciou  a duchovným programom. 

Pozri nasledujúcu fotografiu: 

 

Noc čítania Biblie v Kaplnke G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov 

 

Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže, ktorú 

organizovalo MŠ, KBS a IUVENTA „Solúnski bratia“ 

(ISCED 1, ISCED 3). 

V októbri 1993 a v máji 1994 sa zrealizovala s otcom 

Gregorom, školský bratom, beseda pre učiteľov a žiakov o 

poslaní a činnosti rehole Školských bratov, ďalej beseda 
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s misionárom z Indie (John Ambatu), pásmo žiakov o sv. 

Cyrilovi a Metodovi v Konkatedrále sv. Mikuláša. 1. 6. 

2013 v rámci projektu Noc kostolov, v rámci 1150. 

výročia príchodu Cyrila a Metoda sa na hodinách KNB  

uskutočnili rôzne prezentácie o ich misiách.  

14. 5. 2015  na sviatok NANEBOVSTÚPENIA PÁNA sa 

v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove žiaci, 

pedagógovia, rodičia a priatelia našej školy zúčastnili 

adorácie spojenej so spevmi  a modlitbami TAIZE. 

Na škole sa realizovali aj Misijné týždne (jednou z aktivít 

bolo počas týchto týždňov aj obliekanie sa žiakov a 

učiteľov do farieb jednotlivých kontinentov (v pondelok 

zelenej, v utorok červenej, v stredu bielej, v štvrtok modrej 

a v piatok žltej farby) spojené s prezentáciou misijných 

diel Cirkvi, celoškolskými aktivitami duchovného  

charakteru,  finančnou  zbierkou na podporu misijného 

diela združenia SAVIO –  adopcie na diaľku. Z finančného 

výťažku sa podporilo vzdelanie chlapčeka v Keni. 

Študenti školy sa pravidelne zúčastňovali Púti radosti vo 

Vysokej nad Uhom. Zamestnanci školy, žiaci a ich rodičia 

sa aktívne zúčastnili Národného pochodu za život  

v Košiciach a v Bratislave. Pozri nasledujúcu fotografiu:  
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Pochod za život - Bratislava 

Naši žiaci sa pravidelne  zúčastňovali  arcidiecéznej 

súťaže Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane a Biblickej 

olympiády. Získavali v nich pre našu školu popredné 

umiestnenia v diecéznych, ba aj v celoslovenských kolách. 

Pozri nasledujúcu fotografiu: 
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Víťazi súťaže Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane s o. biskupom S. 
Stolárikom, riad. ABŠU Mgr. M. Jackom, o. kaplánom P. Lazorom a 
riad. školy 

 

Každoročne sa organizovali duchovné cvičenia pre 

pedagógov (najčastejšie v  Exercičnom dome v Prešove - 

29. 2. - 3. 3. 1996, 13. 3. - 16. 3. 1997, 1998). 

Vo februári 1994 sa uskutočnili duchovné rekolekcie pre 

učiteľov (s otcom biskupom Tkáčom).   

V apríli 1998 sme  prijali na školu vzácnu návštevu z 

Nemecka. Navštívil nás  otec biskup Kampaus a prof. W. 

Hübinger s bohoslovcami zo Seminára v Spišskej 

Kapitule, ktorí si prezreli priestory školy, zaujímali sa o 

výchovno-vzdelávaciu činnosť školy, duchovnú a 

spoločenskú formáciu žiakov a učiteľov. Mali prednášky s 
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besedou pre učiteľov a duchovnú obnovu pre starších 

žiakov s besedou a praktickou aplikáciou duchovno - 

vzdelávacieho kvízu. 

V máji 1998 sa pre učiteľov školy uskutočnila prednáška o 

aplikácii Biblie s prof. A. Tyrolom z Kňazského seminára 

v Spišskom Podhradí. V tom istom mesiaci roku 1998 sa 

uskutočnili duchovno - formačné besedy pre učiteľov a 

žiakov s Legionármi Krista.  

Pravidelne sa konali mesačné duchovné obnovy učiteľov, 

ktoré viedli aj také významné osobnosti ako otec 

arcibiskup Tkáč, otec biskup Stolárik, Mons. J. Maga z 

Kňazského seminára v Spišskom podhradí, Mons. Anton 

Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy, prof., ThDr. Jozef 

Leščinský (advent - december 1997), PhD., Mons. A. 

Konečný (apríl 1999, 2000), Mons. W. Hübinger, čestný 

kanonik z nemeckej diecézy Limburg, ThLic P. Bugoš, 

pátri Zauška, Mydla a ďalší.  

Konali sa aj prednášky pre pedagógov (Mons. J. Maga, 

Mons. Anton Tyrol, prof. ThDr. Jozef Leščinský, Mons. 

W. Hübinger, ThLic. A Červeň, Legionári Krista).  

Pravidelne sa uskutočňovali duchovné obnovy vybraných 

tried mimo školy (pomerne dlhé obdobie to boli Legionári 
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Krista, ktorí jednak realizovali duchovné obnovy pre 

žiakov, ale aj zapájali žiakov do rôznych akcií, ako je 

zbierka potravín, víkendové pobyty, púte do Ríma a pod., 

v poslednom období prostredníctvom duchovných 

správcov školy na Farskom úrade v Hermanovciach, vo 

Važci, Juskovej Voli). 

Zapájali sme sa aj do mimoškolských duchovných akcií, 

náboženských akadémií v kostoloch, v domovoch 

dôchodcov,  rôznych farských slávností. 

Zamestnanci školy sa zúčastnili na týchto celoškolských 

pútiach: Levoča (2006, 2013), Sanktuárium Božieho 

milosrdenstva Lagiewniki v Krakowe (2013), Velehrad – 

Nitra – Po stopách sv. Cyrila a Metoda (2013) ako súčasť 

duchovného programu školy v rámci ROKU VIERY a 

oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 

územie; Zakopané – Ludzmierz, Wadovice – Kalvária 

Zebrzidowská (2013); Turín – Lurdy – Ars – Paray-le-

Monial – Nevers (2014); Staré Hory – Rajecká Lesná – 

Šaštín – Hronský Beňadik – Špania Dolina (2015); 

Medžugorje (2015), Rím (marec 2016). 

Duchovní  správcovia  školy  vyvíjali  rôzne  aktivity  

medzi  žiakmi,  ale  aj  učiteľmi (možnosť  duchovného  
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rozhovoru, sviatosti zmierenia bez  časového  obmedzenia, 

príprava na prvé sväté prijímanie a na prijatie sviatosti 

birmovania). Najdôležitejšia miestnosť v našej škole vždy 

bola a je kaplnka, kde 

prebýva Ježiš Kristus 

v Eucharistii. Žiaci, 

študenti a učitelia ju 

môžu navštevovať po 

celý deň. Prichádzajú tu 

prosiť, ďakovať, tiež na 1. 

piatok mesiaca na 

adoráciu. Slúži aj na spoločné slávenie svätých omší. 

Cez týždeň (utorok,  štvrtok,  piatok  bola pre žiakov, 

zamestnancov a rodičov pravidelne ráno pred  

vyučovaním slúžená svätá  omša, v pondelok poobede 

špeciálna detská svätá omša pre žiakov 1.stupňa ZŠ). Raz  

mesačne bola slúžená svätá  omša  v anglickom  jazyku  (v 

spolupráci  s UPC  Prešov  –  vdp. P. Hraboveckým, 

bývalým študentom našej školy). Pozri nasledujúcu 

fotografiu: 
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Raz mesačne a v prikázané sviatky boli slúžené 

celoškolské sväté omše pre všetkých žiakov a 

zamestnancov školy. 

Na vyučovanie nábo-

ženstva bola zriadená aj 

učebňa náboženstva, 

neskôr bola opravená, 

zmodernizovaná.  

Jej interiér pomáha 

vytvoriť atmosféru spoločenstva. Pri katechéze sa využíva 

predovšetkým práca so Svätým Písmom.  
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K dispozícii je aj rôzna náboženská literatúra, biblické 

mapy, filmy s náboženskou tematikou, diapozitívy, 

zvukové nahrávky, obrazy, internet a podobne. 

Na škole pôsobí eRko – Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí a naši žiaci sa zúčastňovali a zúčastňujú 

na  Dobrej novine.  

Máme úprimnú radosť z toho, že dve absolventky nášho 

gymnázia (sr. Júlia Salašová a Gabriela Matisová) sa 

rozhodli pre rehoľný život. Niekoľkí chlapci po skončení 

katolíckej teológie v Košiciach a v jednom prípade v 

Banskej Bystrici (Dominik Macák, Juraj Sitarčík, Peter 

Nemec, Branislav Polča, Pavol Hrabovecký, Tomáš 

Kormaník, Ľuboš Juraško, Peter Vlasatý), ale aj na 

Gréckokatolíckej fakulte v Prešove (Daniel Dzurovčin, 

Juraj Štefanik, Martin Klimkovský, Matej Fečko, Peter 

Bačovčin, Radko Blichár) pôsobia už ako kňazi. Ďalej ako 

Jezuiti pôsobia Daniel Čontofalský a Jakub Garčár  a ako 

Saleziáni Peter Ondrej a  Ján Krupa. 
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V oblasti estetickej 

 

Na škole veľmi dobre pracoval a aj v súčasnosti pracuje 

žiacky spevácky zbor  Úsmev, ktorý postupne viedli 

Mgr. Kotosová a Mgr. Jurčenková, Mgr. Kupčihová, Mgr. 

Tomková, ale najmä Mgr. A. Jerigová. Pripravovali spevy 

na sv. omše, rôzne duchovné  programy – školské, farské, 

charitatívne, náboženské akadémie, kultúrne akcie pre 

domy dôchodcov, pre mesto a pre cirkevnú sféru. 

V  roku 1991, keď vznikla ZŠ sv. Mikuláša, sa vytvoril aj 

tanečný krúžok so zameraním na ľudové tance. Začal 

pracovať pod vedením Mgr. Eleny Pastorákovej. 

Dramaturgiu programu mala na starosti Dr. Jana Pitková, 

hudobnú spoluprácu pán Ján Saloka. Čoskoro však 

prerástol na detský folklórny súbor Zrniečko 

s "doprovodom" akordeónu (Mgr. Halčišák a 

neskoršie Mgr. Kotosová).  

V súbore sa vystriedalo veľa žiakov a od vzniku 

osemročného gymnázia sa stalo istou tradíciou, že súbor 

pravidelne vystupoval na Sviatok sv. Mikuláša v 

telocvični školy a v susednom Domove dôchodcov na 

Veselej ulici. Ako sme už na predchádzajúcich stránkach 
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uviedli, v roku 1993 súbor účinkoval na katolíckych 

školách v Paríži, kde zožal (aj s Prešovčatami ) obrovský 

úspech. V roku 1998 sa uskutočnila družobná kultúrno - 

vzdelávacia návšteva na medzinárodnom Ferencz Foldes 

gymnáziu v  Miškolci (navštevoval ho aj P. O. 

Hviezdoslav) a tam, ale aj na regionálnom festivale v 

Miškolci, vystúpil náš folklórny súbor Zrniečko a jeho 

folklórne vystúpenie malo veľký ohlas. Ľudová hudba už 

mala viac členov, dvoje huslí, jeden klarinet a jeden 

akordeón. Ľudovú hudbu viedla Mgr. Kupčihová.  V tom 

istom roku súbor 

vystúpil aj na 

sneme KDH 

v Mestskej hale 

v Prešove.  

VV  rrookkuu  22000000  ssaa    

kk  ssúúbboorruu  ookkrreemm  ttaanneeččnneejj  zzlloožžkkyy  ddiieevvččaatt,,  ssppeevváácckkeejj  

aa  hhuuddoobbnneejj  zzlloožžkkyy,,  pprriiddaallaa  aajj  nnoovváá,,  vveeľľmmii  zzaanniieetteennáá  

sskkuuppiinnaa  cchhllaappccoovv  zz  vvtteeddaajjššeejj  sseexxttyy  BB,,  kkttoorríí  vvyyttvvoorriillii    

cchhllaappččeennsskkúú  ttaanneeččnnúú  zzlloožžkkuu..  VVyyvvííjjaallaa  ssaa  aajj  hhuuddoobbnnáá  

zzlloožžkkaa,,  kkttoorráá  ssaa  oodd  aakkoorrddeeóónnuu  ss  ttrroommaa  hhuussľľaammii,,  

ddoopprraaccoovvaallaa  kk    ssttaavvuu  ss  cciimmbbaalloomm,,  bbaassoouu,,  kkoonnttrroouu  
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aa  oossttaattnnýýmmii  nnáássttrroojjmmii,,  kkttoorréé  nneeooddmmyysslliitteeľľnn

kk  sslloovveennsskkeejj  ľľuuddoovveejj  hhuuddbbee..  Ľudová hudba bola

zo žiakov našej školy, ale aj žiakov iných škôl, ktorí nám 

vypomáhali. Repertoár súboru bol z oblasti Šariša. Do 

práce v súbore sa aktívne  zapájala aj spevácka zložka, a

najmä príchodom Lukáša Gregu a dievčat Moniky 

Balčákovej, Márii Horváthovej, Karolíny Kovaľovej, 

Marty Karasovej a Jany Byncovej. Folklórny súbor 

Zrniečko mal veľkú premiéru už na oslave 10. výročia 

našej školy. VVeeddúúccoouu  ssúúbboorruu  bboollaa  MMgg

PPaassttoorráákkoovváá,,  kkttoorráá  ssaa  ssttaallaa  aajj  hhllaavvnnoouu  cchhoorr

aa  zzáárroovveeňň  aajj  mmaannaažžéérrkkoouu  ssúúbboorruu..  IIssttýý  ččaass  bboollaa  

ppeeddaaggooggiiččkkoouu    aajj  MMggrr..  SSiillvviiaa  OOnnuuffrráákkoovváá..  

ľľuuddoovveejj  hhuuddbbyy  aa  zzáárroovveeňň  jjeejj  pprriimmááššoomm  bboo

NNoovvoottnnýý,,  ššttuuddeenntt    nnááššhhoo  88  --  rrooččnnééhhoo    ggyymmnnáázziiaa..  

Súbor mal v programe  sedem tancov, z toho štyri párové, 

jeden dievčenský,  jeden chlapčenský a cigánsky

V roku 2001 mal okrem 

vystúpení  v Prešove a jeho 

okolí aj zájazd do Maďarska 

a Poľska. Boli plánované aj 

vystúpenia vo Veľkej Británii a Nemecku, no z finančných 

nnee  ppaattrriiaa  

bola zložená 

žiakov iných škôl, ktorí nám 

oblasti Šariša. Do 

súbore sa aktívne  zapájala aj spevácka zložka, a to 

dievčat Moniky 

Karolíny Kovaľovej, 

Folklórny súbor 

už na oslave 10. výročia 

ggrr..  EElleennaa  

rreeooggrraaffkkoouu  

    ttaanneeččnnoouu  

  VVeeddúúcciimm  

ooll  MMaarrttiinn  

toho štyri párové, 

a cigánsky.  

finančných 
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dôvodov sa nemohli uskutočniť. Keďže v roku 2002 

opustila jeho rady veľká časť členov (z dôvodu štúdia na 

vysokých školách), musel prejsť reorganizáciou repertoáru 

a dopĺňaním členov, a preto jeho činnosť ochabla a na istý 

čas došlo k stagnácii.  

V roku 2006 so zaradením Cirkevnej základnej umeleckej 

školy sv. Mikuláša, ktorá sídli v priestoroch Gymnázia a 

ZŠ sv. Mikuláša v Prešove, do siete cirkevných škôl, 

vznikol folklórny súbor  Čipečka (pozri fotografie v 

prílohe č. 2) s ttaanneeččnnoouu,,  ssppeevváácckkoouu  aa  hhuuddoobbnnoouu  zzlloožžkkoouu, 

ktorý vykazoval a aj vykazuje výbornú činnosť (okrem 

vystúpení pri rôznych príležitostiach v škole, v domovoch 

dôchodcov, v meste, reprezentoval školu aj na festivaloch 

detských folklórnych súborov - napr. v Macedónsku). 

S myšlienkou vydávať na škole školský časopis pod 

názvom Radosť ako prvá prišla pani učiteľka Filoména 

Jacková. Bol to občasník, v ktorom sa prezentovala 

vlastná tvorba žiakov školy. Vychádzal v rokoch 1992 – 

1995. 

Začiatkom školského roku 1999/2000 sa obnovil nápad 

vydávať periodikum, ktoré by oslovovalo, zabávalo, 

informovalo, ale aj vzdelávalo všetkých žiakov. Iniciatívy 
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sa ujala pani učiteľka Banásová 

a Reguliová. Oslovili žiakov 

oboch vtedajších kvínt, z 

ktorých vznikla prvá redakčná 

rada nového časopisu IKVAČ. 

Prvé číslo vyšlo v novembri 

1999. Šéfredaktorom sa stal Milan Žonca. Časopis viedol 

až do januára 2001.  

Počas existencie časopisu IKVAČ sa v ňom vystriedalo 

mnoho obľúbených rubrík. Čitatelia sa zabávali na 

rubrikách Klub recesia (návody na to, ako si vystreliť 

kedykoľvek a z kohokoľvek); Výroky „slávnych“ (zbierka 

najvtipnejších učiteľských výrokov); KecKlub (verejný 

odkazovač); Aj múdry učiteľ schybí (paródia na známu 

televíznu reláciu). Samozrejme, nechýbala ani Anketa či 

Interview (s učiteľom alebo redaktorom časopisu). IKVAČ 

prinášal do školských lavíc najnovšie informácie zo sveta 

hudby (MUSIC), literatúry či filmu (Rubrique artistique & 

kinomatique). Ani jedna z týchto rubrík však nemohla 

konkurovať Vtipom, ktoré radi čítali tak žiaci, ako aj 

učitelia. 
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Postupom času však došlo v 

redakčnej rade k zmenám. Z 

pôvodného osadenstva, ktoré 

stálo pri kolíske časopisu, 

ostali v školskom roku 

2000/2001 len niekoľkí. Našťastie,  prichádzali postupne 

ďalšie posily, ktoré aj v súčasnosti prinášajú čitateľom 

reportáže, školské news, recenzujú filmy... Aj keď sa 

časopis IKVAČ často „pasoval“ s problémami, udržiava si 

stále priazeň svojich čitateľov a jeho vydávanie sa už stalo 

dobrou tradíciou a neoddeliteľnou súčasťou Gymnázia a 

ZŠ sv. Mikuláša Prešov V apríli 2015 na 20. ročníku 

celoslovenskej  novinárskej súťaži stredoškolákov a 

vysokoškolákov ŠTÚROVE PERO 2015 získal cenu 

Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Na súťaží 

stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2015 bol 

časopis IKVAČ ocenený ako najlepší stredoškolský 

časopis v Prešove, celkovo sa umiestnil v striebornom 

pásme. 

Na 1. stupni taktiež vychádzal triedny časopis Mikuláško. 

Po zriadení Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. 

Mikuláša bol založený Komorný učiteľský zbor, ktorého 
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členmi sú pedagógovia CZUŠ i Gymnázia a ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov (pozri fotografiu v prílohe č. 2) a ktorý 

pravidelne vystupoval na sv. omšiach, odpustových 

slávnostiach, rôznych duchovných programoch – 

školských, farských, charitatívnych, náboženských 

akadémiách, chrámových koncertoch,  na kultúrnych 

akciách pre domovy dôchodcov, pre mesto a pre cirkevnú 

sféru. 

V rámci Roku sv. Cyrila a Metóda a Roku viery sa v 

nedeľu 21. apríla 2013 uskutočnil BENEFIČNÝ 

KONCERT v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. 

Účinkovali v ňom učitelia a žiaci Gymnázia a ZŠ sv. 

Mikuláša v Prešove, Cirkevnej základnej umeleckej školy 

sv. Mikuláša v Prešove a členovia Chrámového zboru v 

Drienove. Finančný výťažok z koncertu putoval na konto 

Združenia MAGIS. 

Výborné výsledky získavali žiaci školy aj v recitačných 

súťažiach A slovo bolo u Boha (v krajských, ale hlavne v 

celoslovenských kolách, kde naša študentka K. 

Komiňáková získala v školskom roku 2000/2001 1. 

miesto), v súťaži Dilongova Trstená (študent L. Grega 

získal v školskom roku 2000/2001 3. miesto v 
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celoslovenskom kole). V celoštátnom kole recitačnej 

súťaže Slovom o Tvojej láske získala v roku 2006 žiačka 

K. Orišková čestné uznanie. 

31. 5. 2013 naša  žiačka získala v celoslovenskom kole 

súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku 

JAZYKOVÝ KVET 3. miesto. 

21. - 21. apríla 2012 sa v Banskej Bystrici konal 45. ročník 

celoslovenského kola súťaže v umeleckom prednese 

poézie a prózy žien VANSOVEJ LOMNIČKA. Naša 

kolegyňa Mgr. A. Jerigová sa stala LAUREÁTKOU tejto 

súťaže. 

V rámci krúžku Mladý knihovník pod vedením Dr. M. 

Kohutovej sa škola zapájala do celoročného zberu papiera 

pod názvom "Separujeme s Ježkom". V tejto regionálnej 

súťaži si naši žiaci počínali veľmi úspešne a niekoľkokrát 

sa zaradili medzi víťazov. Pre školskú knižnicu takto 

získavali finančné prostriedky na nákup kníh. V spolupráci  

so ŽŠR sme zorganizovali  Týždeň  knihy  spojený  s 

prednáškou o Biblii (ThDr. Š. Novotný, rektor Kňazského 

seminára v Košiciach) a burzu kníh. 

6. mája 2016 na 12. ročníku súťaže Matice slovenskej 

"Ľudová pieseň Košickej mládeže" získala študentka 
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Nikola Jurašeková pre našu školu špeciálnu cenu D. 

Čaploviča, poslanca NR SR a Sofia Kolesárová 1. miesto. 

Pre študentov, učiteľov a rodičov sa v priestoroch školy 

pripravovali a v tejto dobe pripravujú rôzne zábavné 

popoludnia (školské plesy, imatrikulačné slávnosti 

študentov, študentské plesy, slávnostné privítanie prvákov 

- "pasovanie prvákov", každoročný kultúrno-duchovný 

program na Deň matiek, karnevaly pre žiakov 1. - 4. 

ročníka ZŠ). Pozri nasledujúce 2 fotografie z karnevalov 

žiakov 1. - 4 ročníka ZŠ: 
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Skoro každý rok sa pre žiakov, zamestnancov, rodičov a 

priateľov školy organizovala "VIANOČNÁ BURZA". 

Pravidelne sa pod vedením Mgr. Janky Slimákovej  

organizovala  účasť  žiakov  školy  na  divadelných  

predstaveniach  mimo vyučovania. 

24. 6. 1998 sa uskutočnilo v ŠJ našej školy aj divadelné 

predstavenie talentovaných žiakov (jedným z hlavných 

predstaviteľov bol aj náš bývalý rómsky žiak), 

pochádzajúcich zo sociálne slabších rodín, ktorým sa 

venoval herec J. Adamovič na  Strednej umeleckej škole v 

Košiciach. Pozri nasledujúce fotografie: 
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Šk. rok 2007/08-vystúpenie divadelného súboru s naším bývalým  

rómskym  žiakom Daliborom Kalejom pod vedením známeho  herca 

J. Adamoviča 

 

Z iniciatívy Mgr. Z. Sedlákovej vznikol na škole 

DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR TRNKY BRNKY.  

11. 3. 2014 na Malej scéne DJZ v Prešove získal hlavnú 

cenu v regionálnej súťažnej prehliadke detských 

divadelných súborov Dni s Táliou.  
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S inscenáciou "Starý pes" postúpil na krajskú súťažnú 

prehliadku "Rozprávkový Stropkov". 

27. 11. 2015 na Krajskom matičnom festivale amatérskeho 

divadla žiakov ZŠ Košického a Prešovského kraja - 

Divadelné Košice J. Adamoviča a J. Zborovjana získal 

tento detský divadelný súbor 1. miesto a cenu primátora 

mesta Košice. 
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V oblasti telesnej výchovy 

 

Žiaci školy dlhodobo dosahovali výborné výsledky aj v 

športe. Počas celého obdobia školy sme sa zapájali do 

rôznych športových súťaží. V začiatkoch to bol hlavne 

sálový futbal, v ktorom chlapci boli víťazmi 

celoslovenského kola v sálovom futbale žiakov cirkevných 

škôl. Pozri nasledujúcu fotografiu: 
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V ďalšom období školy to bol hlavne florbal, ktorý do 

školy priniesol a naplno ho s mladšími i staršími žiakmi 

rozvíjal Dr. R. Hudák. Naša škola získavala 

najvýznamnejšie výsledky v dievčenských kategóriách, v 

ktorých naše žiačky získavali nielen celoslovenské 

úspechy (stali sa majstrami Slovenska), ale bodovali aj v 

medzinárodných súťažiach v tomto športe (ISF florbal 

2011 - 8. miesto na MAJSTROVSTVÁCH SVETA 

stredných škôl v Česku). Pozri nasledujúcu fotografiu na 

prostrednej chodbe vľavo. Vidno tam vitrínu s pohármi za 

športové súťaže (najviac za florbal): 
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Veľmi dobré výsledky sme dosahovali aj v mini-futbale a 

vybíjanej. Pozri nasledujúce fotografie: 

 

 

 

 

 

2. miesto (pohár) v Arcidiecéznej súťaží vo vybíjanej dievčat - 9.4. 
2002 
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Naši žiaci dosahovali tiež úspechy v plávaní, atletike, 

cezpoľnom behu, basketbale, stolnom tenise, šípkach, 

šachu (v okresných, diecéznych, regionálnych 

kolách), volejbale pod vedením nášho rodiča Ing. Harčára 

(2  družstvá boli zapojené aj do okresnej súťaže). Naše dve 

žiačky vybojovali aj dve 1. miesta v SCOOLCUPe (alpské 

lyžovanie, paralelný zjazd). 

Každoročne sa na škole realizovali plavecké a lyžiarske 

kurzy pre žiakov ZŠ a gymnázia. 
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V oblasti rozumovej výchovy 

 

V rozumovej výchove škola za celé obdobie existencie 

dosahovala výborné výsledky.  

V štruktúre vyučovania sa využívala kladná motivácia, 

pozitívne hodnotenie,  medzipredmetové  i vnútro- 

predmetové vzťahy, skupinové, projektové vyučovanie, 

interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, ktoré 

prepájalo učenie so životom, odbúravalo encyklopedické 

memorovanie a rozvíjalo kompetencie žiakov. Funkčne sa 

striedali rôzne metódy a formy práce, rôzne doplnkové 

aktivity interaktívneho charakteru na precvičovanie 

prevažne ústneho prejavu žiakov.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese žiaci funkčne 

aplikovali   svoje názory, postoje, vlastnú argumentáciu 

i samohodnotenie. Komplexne sa aplikovali tri základné 

ciele – komunikatívny, informatívny a formatívny. Veľký 

dôraz sa kládol na samostatnosť, tvorivosť, prácu 

s internetom ako zdrojom poznatkov, prácu s odbornou 

literatúrou pri spracovávaní projektov, vo vyšších 

ročníkoch seminárnych prác, prezentáciu projektov na 

vyučovacích hodinách. Tiež sa kládol dôraz aj na nácvik 
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rôznych žánrov ústneho a písomného styku pre potreby 

každodenného života, využívanie odbornej literatúry 

a ďalších informačných zdrojov pri samoštúdiu v knižnici, 

priebežnú prípravu žiakov na maturitné skúšky a na 

prijímacie skúšky na vysoké školy. 

Vo vzdelávacom procese sa v jednotlivých fázach 

vyučovacieho procesu, ale aj pri práci žiakov v 

mimoškolskej činnosti funkčne využívali moderné 

informačné technológie.  

V auguste 1997 sa Akadémiou vzdelávania v Nitre 

uskutočnilo na našej škole školenie na integrované 

tematické vyučovanie. Zúčastnilo sa ho 14 učiteľov našej 

školy. 

Výborné výsledky školy podporovala aj veľmi dobrá 

pracovná klíma, organizácia a poriadok na pracovisku, 

vysoká miera pracovného nasadenia mnohých učiteľov aj 

mimo pracovného času, podpora (riaditeľom školy) 

inovatívnych trendov vo vyučovaní. 

Dôraz sa kládol na výchovu k správnym postojom 

v medziľudských vzťahoch, na predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu, 

na prevenciu drog, fajčenia a alkoholu. 
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Škola veľmi aktívne spolupracovala s Ligou proti rakovine 

– pravidelne sa zapájala (jednak na škole, ale aj v meste) 

do najväčšej verejno-prospešnej celoslovenskej zbierky na 

pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám  Deň 

narcisov  (onkologická výchova v škole). 

Od roku 2012 sa naši študenti a zamestnanci školy každý 

rok zapájali do akcie darovania krvi pod názvom JARNÁ 

KVAPKA KRVI, ktorá nadväzovala na predchádzajúce 

podujatia pod názvom Mikulášsky polliter. 

Uskutočnilo sa mnoho besied s významnými osobnosťami 

kultúrneho a spoločenského života (napr. 30 mája 1995 s 

predstaviteľom Katolíckej moderny Ferdinandom 

Vokálom, v júni 1998 beseda s politickým väzňom J. 

Gočom, stretnutie a beseda s honorárnym konzulom  z 

Austrálie. Pozri nasledujúcu fotografiu:  
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Riaditeľ školy s austrálskym honorárnym konzulom v kancelárii 

riaditeľa 

8. 11. 2005 sa v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 

uskutočnilo stretnutie žiakov s americkým veľvyslancom 

Rodolphom M. Valleem. V roku 2009 sa uskutočnila so 

študentmi nášho gymnázia beseda amerického študenta o 

živote mladých ľudí v USA. Z politických osobností sa 

rôznych besied a prednášok so študentmi nášho gymnázia 

zúčastnili JUDr. J. Čarnogurský, Ing. I. Mikloš, JUDr. D. 

Lipšic,PhD, doc. JUDr. L. Žitňanská,PhD, Mgr. J. 

Žitňanská, europoslankyňa a ďalší). 

27. 1. 2016 sa uskutočnila beseda so zlatokopom Lacom 

Kornelom Sedlákom. Porozprával žiakom 1. stupňa o 

sebe, prírode, zvieratách a neuveriteľných zážitkoch z 
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dobrodružného života zlatokopa (už 40 rokov ťaží na 

Aljaške a v Kalifornii zlato). 

V rámci Literárneho festivalu "Čítajme spolu" sa v roku 

2010 zúčastnili na besedách so žiakmi našej školy títo 

spisovatelia:  

Rasťo Piško, Erik Ondrejička (5. 5. 2010),  

Erik Jakub Groch a Ján Litvák (6. 5. 2010),  

Peter a Marián Milčákovci, Tomáš Janovic, Magda 

Vášáryová, Daniel Pastirčák  (7. 5. 2010). 

Na 4 besedách prezentovali nielen svoju tvorbu, ale aj 

úprimne, oduševnene a trpezlivo odpovedali na všetky 

otázky zvedavých poslucháčov - čitateľov. 

V marci  2011 sa so spisovateľmi uskutočnila beseda na 

akcii "Prešov číta rád" (v školskej knižnici, ale aj v 

knižnici Slniečko).  

13. 4. 2011 sa uskutočnila  beseda žiakov školy so 

spisovateľmi pre deti a mládež (Katarínou Mikolášovou, 

Petrom Karpinským a Petrom Holkom).  

V októbri 2015 v rámci projektu "Prešov číta rád" spoznali 

naši žiaci romantickú dušu spisovateľky Jany Pronskej. 

Spisovateľ Braňo Jobus pobavil žiakov 1. stupňa svojou 

kreativitou, slovnou hrou a čarom svojej osobnosti. 
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25. 11. 2015 sa uskutočnila beseda žiakov školy so 

spisovateľom Antonom Laučekom (autor im predstavil 

svoju tvorbu). 

Pri príležitosti 25. výročia novembra 89 sa 7. - 9. 11. 2014 

v Spišskej Kapitule uskutočnila medzinárodná konferencia 

HANUSOVE DNI 2014, ktorú pravidelne organizuje 

Fórum pre kultúru. Súčasťou uvedenej konferencie bola aj 

súťaž esejí študentov Prešovského samosprávneho kraja 

na tému November 89 - 25 rokov bez neslobody. 1. miesto 

a honorár získal študent našej školy M. Žiak a osobitnú 

cenu poroty tiež študent našej školy M. Hurný. 

Od roku 2001 sa každoročne na škole  organizoval 

"Európsky deň jazykov". Pozri nasledujúcu fotografiu z 

tejto akcie:  

 

Európsky deň jazykov - sv. omša, duch. správca školy V. Nemec 
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Začínal svätou omšou s čítaniami a spevmi v rôznych 

európskych jazykoch (angličtine, nemčine, francúzštine a 

ruštine). Uvedené jazyky zaznievali po celý tento  deň 

nielen na vyučovacích hodinách, ale aj mimo vyučovacích 

hodín, tiež v mimoškolskej činnosti. 

Všetky hodnotiace závery nezávislej školskej inšpekcie 

(oblasť vzdelávacia, výchovná, kontrolná) za celé obdobie 

existencie školy boli veľmi pozitívne. 

Pozitívne boli aj hodnotenia medzinárodných (TIMS, 

PIRLS) a celoslovenských meraní (testovania našich 

žiakov, monitoringu). 

V medzinárodnej štúdii PIRLS  včítaní s porozumením 

žiakov 4. ročníkov (žiaci zapojení do testovania v máji 

2006) sme sa zo 167 vybratých škôl umiestnili podľa 

výkonu žiakov na veľmi peknom 29. mieste. 

V apríli 2008 žiaci a študenti našej školy vo veku 14 rokov 

(8.A, kvarta A, kvarta B, kvinta B) absolvovali 

medzinárodné otestovanie svojich jazykových zručností 

v anglickom jazyku. Tohto testovania sa zúčastnilo 

približne 7000 žiakov z 200 škôl v rámci EÚ. Komplexne 

naši žiaci a študenti dosiahli 73 % úspešnosť, čím sa z 

uvedených 200 škôl v EÚ zaradili na 60. miesto. 
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Od začiatku celoslovenského porovnávania a hodnotenia 

stredných škôl v externej časti maturitnej skúšok a ďalších 

hodnotených kritérií sa naše gymnázium (v porovnaní s 

celoslovenskými výsledkami) vždy umiestňovalo na 

popredných miestach. V Prešovskom kraji sme sa 

zaraďovali medzi najlepšie gymnázia, takisto sme 

každoročne  dosahovali najlepšie výsledky na Slovensku 

medzi cirkevnými gymnáziami. 

Vyučovanie jednotlivých predmetov sa zatraktívňovalo 

seminármi, besedami, konferenciami.  

Vo vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti, pri príprave 

žiakov na olympiády a súťaže, sa jednak na základe 

maximálnej finančnej aj osobnej podpore riaditeľa školy, 

ale aj záujmu a odborných kompetencií učiteľov 

prírodovedných predmetov, využívalo moderné 

a vysokoodborné vybavenie prírodovedných učební 

a laboratórií. 

Na škole sa realizovali vedecké konferencie, semináre, 

žiaci sa aktívne zúčastňovali na Týždni vedy a techniky na 

Slovensku (v Bratislave a v Prešove). 

Jednotliví žiaci sa aktívne prezentovali so svojimi 

študentskými projektmi na vedeckých kongresoch  
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(Kongres mladých hydrológov, Kongres mladých 

prírodovedcov atď.). Intenzívne spolupracovali 

s vysokými školami, vedeckými výskumnými 

ústavmi, odborníkmi, lekármi. Túto náročnú činnosť, za 

ktorú jej treba zvlášť poďakovať, zabezpečovala RNDr. 

Miriam Feretová. 

Aj vysoká úspešnosť našich žiakov na prijímacích 

skúškach na stredné a vysoké školy (absolventi nášho 

gymnázia boli na VŠ prijímaní s vysokou percentuálnou 

úspešnosťou - nad 92 %) svedčí o veľmi dobrej príprave 

žiakov na vyššie typy škôl.  

Pomerne veľa študentov školy absolvovalo študijné 

pobyty v zahraničí (USA, Anglicko, Francúzsko). 

Okrem tradičných stužkových slávností organizovali naši 

študenti aj netradičné spojené s návštevou Talianska. V 

októbri 1996 sa na nej zúčastnilo 27 študentov zo 4. BG a 

24 študentov zo 4. AG. Navštívili Benátky - Chrám sv. 

Marka, Padovu - Kostol sv. Antona Paduánskeho, Rím - 

Baziliku sv. Petra, Koloseum, San Marino atď. 

Pozri nasledujúce fotografie: 
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Benátky v r. 1997- študenti, prví maturanti G. sv. Mikuláša 

 

 

 

Benátky - Chrám sv. Marka- prví maturanti G. sv. Mikuláša 
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Prví maturanti gymnázia s pedagógmi v roku 1997 v Ríme 
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Prví maturanti gymnázia s pedagógmi v roku 1997 v Ríme 

 

Jeden večer sa zúčastnili v Ústave sv. Cyrila a Metóda sv. 

omše, na ktorej im boli posvätené zelené stužky. 

Nasledovalo posedenie a pohostenie s kultúrnym 

programom, príjemnou zábavou a odovzdaním 

maturitných stužiek. 
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Príhovor riaditeľa školy a prípitok dp. kaplána Katriňáka na stužkovej 
slávnosti v Ríme 1997 
 

 

Kolektív prvých maturantov v Ríme s riad. školy, triednou 
profesorkou a p. kaplánom F. Katriňákom - október 1996  
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Prví  maturanti 4.AG v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme - október 
1996  

 

Na týchto netradičných stužkových slávnostiach v Ríme  

sa zúčastnili Dr. J. Berta, riaditeľ školy, Mgr. J. Goliáš,  

zástupca riaditeľa školy pre gymnázium, Ing. Halčišák, 

ekonóm školy, Mgr. F. Katriňák, vtedajší kaplán, triedne 

učiteľky (Mgr. D. Pastorová a Mgr. M. Marciová) a 

sprievodkyňa.  

Netradičnej stužkovej slávnosti v Rakúsku sa v roku 2000 

zúčastnili aj prví študenti 8-ročnej formy gymnázia. Na 

svätej omši, ktorú celebroval Mgr. A. Matina, vtedajší 
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kaplán školy, im boli posvätené zelené stužky. 

Nasledovalo posedenie a pohostenie s kultúrnym 

programom, príjemnou zábavou a odovzdaním 

maturitných stužiek. Na tejto netradičnej stužkovej 

slávnosti sa zúčastnili Dr. J. Berta, riaditeľ školy, Ing. 

Halčišák, ekonóm školy, Mgr. A. Matina, vtedajší kaplán, 

triedna učiteľka Mgr. J. Krajňáková a sprievodkyňa.  

V dňoch 19. 5. - 22. 5. 1997 skladali na 4 ročnej forme 

nášho gymnázia  skúšku dospelosti prví maturanti (v 4. 

AG maturovalo 28 študentov, 22 študentov prospelo s 

vyznamenaním; v 4.BG maturovalo 29 študentov, 18 

študentov prospelo s vyznamenaním). Ich mottom sa stal 

nasledujúci citát: "Život, ktorý prežijem a hodnoty, ktoré 

vytvorím, nech sú Bohu na slávu, mne na spásu a 

duchovné povznesenie národa." 

Podľa konštatovania predsedov maturitných komisií Mgr. 

A. Rovňáka a Mgr. J. Kaňuka sa maturitné skúšky 

uskutočnili s náležitou dôstojnosťou a nerušeným 

programom. Študenti pristupovali ku skúške zodpovedne a 

s nasadením. 
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Obidve maturitné komisie pri prvých maturitných skúškach prvých 
maturantov- 19. 5. - 22. 5. 1997 

 

Od roku 1997, kedy maturovali prví maturanti 4-ročnej 

formy gymnázia (v roku 2001 maturovali prví maturanti 8-

ročnej formy gymnázia) do roku 2016 ukončilo štúdium 

na Gymnáziu sv. Mikuláša Prešov 1127 absolventov (926 

v 8-ročnej forme a 201 v 4-ročnej forme štúdia). Pozri 

maturitné tablá absolventov gymnázia v prílohe č. 4. Na 

ZŠ sv. Mikuláša Prešov od roku 1991 - 2016 ukončilo 

štúdium 1115 absolventov. 

Naši študenti sa viackrát zúčastnili Celoslovenského 

stretnutia cirkevných gymnázií, kde v súťažiach vedomostí 

z jednotlivých predmetov získavali popredné umiestnenia. 
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Hlavným cieľom týchto stretávaní nebolo len súťažiť, ale 

najmä otvoriť cestu k lepšiemu spoznávaniu sa a 

spolupráci medzi jednotlivými cirkevnými gymnáziami na 

Slovensku. 

Niekoľkokrát sa na škole uskutočnil aj celodiecézny 

metodický  deň  pre  pedagogických zamestnancov  

základných  škôl  v  pôsobnosti  Arcibiskupského  úradu  v  

Košiciach (október 1993, apríl 1994, 2002, 2005, 2007, 

2014). Približne  300 učiteľov  cirkevných  základných  

škôl  si  malo možnosť v jednotlivých sekciách vymeniť 

skúsenosti z vyučovacieho procesu a rovnako sa im 

prezentovali  niektoré z  inovatívnych prístupov vo  

vyučovaní.  Metodický deň vždy začínal sv. omšou v 

Konkatedrále sv .  Mikuláša, ktorú  celebroval otec biskup 

s ďalšími kňazmi z jednotlivých cirkevných škôl. V ďalšej 

časti sa rozoberali teoretické i praktické odborno-

metodické otázky vo vyučovaní jednotlivých predmetov 

už priamo v škole, v odborných učebniach, laboratóriách 

(pozri fotografie v prílohe č. 1). Nechýbalo ani pohostenie 

a kultúrny program s ľudovou muzikou. Pozri nasledujúcu 
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fotografiu:

 

Celodiecézny metodický deň v roku 2014, privítanie účastníkov v ŠJ 
(s ľudovou muzikou a pohostením) 

 

Za celé obdobie škola vykazovala bohatú krúžkovú 

činnosť (každoročne na škole pracovalo približne 50 

krúžkov - náboženské krúžky, športové krúžky, esteticko-

výchovné krúžky, krúžky humanitného charakteru, 

prírodovedného charakteru, stredoškolská odborná 

činnosť, olympiády a iné). 

Počas 25 rokov škola dosahovala výborné výsledky 

v súťažiach, olympiádach, SOČ – okresných, 
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regionálnych, celoštátnych (z  geografie, biológie, chémie, 

histórie, NOS, z cudzích jazykov, v literárno-jazykových,  

náboženských, esteticko-výchovných, športových 

súťažiach) i medzinárodných. Za všetko vypovedajú 

výsledky prezentácií projektov našich študentov školy na 

medzinárodných súťažiach, olympiádach a vo veľkej 

medzinárodnej konkurencii zisk zlatých, strieborných a 

bronzových medailí: 

 bronzovej medaily v Holandsku (v roku 2002 

študent A. Repko),  

 striebornej v Grécku (v roku 2003 študent A. 

Repko),  

 dvoch zlatých medailí na medzinárodnom kole 

chemickej olympiády v Nemecku (v roku 2004 

študent A. Repko) a na Taiwane (v roku 2005 

študent A. Repko),    

 zlatej medaily vo fyzikálnej olympiáde v 

Španielsku (študent A. Repko),  

 striebornej medaily (študent M. Babinčák) a 

bronzovej medaily (študentka M. Leššová) na 

medzinárodnej olympiáde INEPO Azerbajdžan 

2010,  
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 prezentácia projektu študenta Š. Uličného na 

medzinárodnej olympiáde mladých vedcov 

(IJSO) v azerbajdžanskom Baku (v roku 2010),  

 prezentácia projektu študenta Š. Krištofa na 

medzinárodnej olympiáde mladých vedcov 

(IJSO) v Teheráne (v Iráne),  

 bronzovej medaily (študenta Porubäna) na 

medzinárodnej olympiáde INEPO v Turecku,  

 striebornej medaily na európskej olympiáde  

mladých vedcov (EUSO) vo Švédsku (študentka 

D. Kaščáková),  

 prezentácia projektov študentov našej školy (M. 

Strakovej, M Strakovej, M. Babinčáka a J. Goča) 

na medzinárodnej  súťaži vedeckých projektov 

INTEL San José, USA (v roku 2010),  

 dvoch strieborných medailí na európskych 

olympiádach  mladých vedcov (EUSO) v Litve 

2012 (študentka V. Garbárová)  a v Luxemburgu 

2013 (študentka V. Garbárová),  

 prezentácia projektu našej študentky  M. Leššovej 

na medzinárodnej výstave ESI TUNIS (2009), 
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 bronzovej medaily (študentky M. Leššovej) na 

Medzinárodnej olympiáde environmentálnych 

projektov Inepo Euroasia v Baku,  

 prezentácia projektu študentky  M. Leššovej na 

EUCYS (European Union Contest for Young 

Scientists) v Miláne,  

 prezentácia projektov študentiek našej školy 

(Miriam Feretovej, Kláry Kalinayovej, Slavomíry 

Nemčíkovej, Adriány Petruškovej a   Jany 

Čorňákovej) na medzinárodnej vedeckej výstave 

v Toulouse, v Bruseli (v roku 2015),  

 striebornej medaily na Medzinárodnej 

projektovej súťaži IYIPO v Gruzínsku (v roku 

2015 študentka S. Nemčíková),  

 prezentácia dvoch environmentálnych projektov 

(študenti M. Feretová a S. Smoter) na prestížnej 

celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP 

(International Sustainable World - Energy, 

Engineering&Environment, Project Olympiad 

v Houstone),  v štáte Texas, USA, na ktorej 

súťažilo vyše 600 stredoškolákov s 385 projektmi 
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zo 62 krajín sveta) a naši študenti (M. Feretová a S. 

Smoter) získali bronzové medaily,  

 prezentácia projektu našej študentky J. Čorňákovej 

na najprestížnejšej projektovej súťaži 

stredoškolákov na svete Intel ISEF v Arizonskom 

Phoenixe, v Spojených štátoch amerických, kde 

v kategórii Plant Sciences získala v roku 2016 

fantastické 4. miesto (z viac ako 1750 súťažiacich 

projektov z celého sveta v 22 kategóriách). 

Za tieto  významné výsledky našej školy boli viacerí naši 

žiaci a pedagógovia ocenení prezidentom SR, ministrom 

školstva SR, zriaďovateľom školy, primátormi miest 

Prešov a Košice a rektormi univerzít. Pozri niekoľko 

nasledujúcich fotografií:  
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Ocenenie pamätným listom sv. Gorazda študentov školy za 
reprezentáciu školy a Slovenska v medzinárodných olympiádach z 
biológie a chémie (4 predchádzajúce fotografie) 
 

 

Ocenení žiaci školy otcom biskupom B. Boberom- Košice, jún 2004 
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Projektová spolupráca a realizovanie 

projektov 

 

Výborná bola projektová spolupráca so školami 

v zahraničí (Maďarsko, Česko, Rakúsko, Nemecko, 

Francúzsko, Grécko, Litva). Najdlhšie a  s výbornou 

dlhoročnou spoluprácou a výsledkami, výmennými aj 

študijnými pobytmi študentov sa realizoval projekt 

s medzinárodným Ferencz Foldes Gymnáziom 

v Miškovci. 

V októbri 1998 sa realizoval Projekt pre slovenskú 

spoločnosť v Colorade.  

V apríli 1998 sa uskutočnila družobná kultúrno - 

vzdelávacia návšteva na medzinárodnom Ferencz Foldes 

gymnáziu v Miškovci, (navštevoval ho aj P. O. 

Hviezdoslav) a Jezuitského gymnázia v Miškovci. 

9. - 11. 4. 1999 sa uskutočnila ďalšia návšteva našich 

žiakov a učiteľov biológie a cudzích jazykov na  Ferencz 

Foldes gymnáziu v Miškovci, kde spolu  s maďarskými 

študentmi riešili vopred navrhnuté odborné témy projektov 

v uvedených predmetoch. V ďalších rokoch sa pravidelne 

uskutočňovali (striedavo - raz v Gymnáziu v Miškolci, raz 
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v našom gymnáziu) odborné stretnutia pedagógov a 

žiakov, na ktorých sa vždy  riešili  vopred navrhnuté 

odborné témy projektov vo  vybraných predmetoch. 

V máji 1998 sa na škole uskutočnil celoslovenský 

WORKSHOP Nadácie OPEN SOCIETY FOUNDATION.   

Škola má bohaté skúsenosti aj s riadením a realizovaním 

ďalších projektov.  

Postupne sa zapájala  do nasledujúcich projektov:  

V šk. roku 2000/2001 sa zapojila do projektu Európskej 

únie Budovanie mostov cez 

Európu (program Socrates – 

Comenius 1). Okrem nás sa na 

tomto projekte podieľali aj 

Lizdeikos Gymnasium, 

Radviliškis – Litva, ktoré bolo 

zároveň koordinátorskou školou projektu a Gymnasium el 

Agios Dimitrios, Argolida – Grécko. 

Cieľom projektu bolo v prvom rade rozšírenie vedomostí 

študentov o poznatky zo života a kultúry krajín 

zúčastnených škôl. Prostredníctvom nadviazania 

komunikácie medzi školami mali žiaci možnosť spoznať 

a porovnávať krajiny, ich životné štýly, nadobudnúť 
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vedomosti o živote mladých ľudí v rôznych častiach 

Európy. Projekt zahŕňal oblasť histórie, geografie, kultúry, 

kultúrneho dedičstva krajín, folklóru, tradícií a životného 

štýlu. Okrem cudzích jazykov sa doň zapojili aj predmety 

história, geografia, výtvarná výchova a informatika. 

Jednotlivé školy vydali brožúry, zahŕňajúce pohľadnice, 

obrázky, mapy, fotografie svojich škôl, miest, regiónov 

a krajín. Pomocou dotazníka, ktorý si žiaci sami pripravili, 

sa dozvedeli viac o  svojich európskych rovesníkoch. 

Dotazník bol anonymný, rovnaký pre všetkých žiakov a 

zahŕňal otázky o škole a živote v rodinách. Žiaci 

pri svojich prácach na projekte využívali počítače 

a prístupnú techniku, boli veľmi tvoriví, rozvíjali si 

fantáziu, čo bolo veľkým prínosom pre nich samých. 

Vytvorili aj logo tohto projektu. Výmena vytvorených 

plagátov, letákov, fotografií a videonahrávok sa 

uskutočnila vo februári 2001 v gréckom Naupliu a v máji 

2001 na pracovnom stretnutí koordinátorov projektu v 

litovskom Radviliškise.  Za našu školu sa na ňom zúčast-

nila Mgr. J. Šmigová a Mgr. A.  Korkobcová.  
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V školskom  roku 2000/2001 pokračovala aj práca na 

druhom projekte Od putovania sv. Jakuba 

k diaľničným informáciám. 

Zapojili sa doň deviati štu-

denti, a to zo sekundy B, z 

tercie A a z kvarty B. 

Koordinovali ho Mgr. 

Adriána Adamkovičová a  

Mgr. Júlia Šmigová.  

Opäť išlo o medzinárodný projekt Comenius,  ktorý bol 

súčasťou vzdelávacích programov Európskej únie 

Socrates. Študenti skúmali pôvod a význam názvov 

prešovských ulíc, aby napokon v angličtine vytvorili 

album o Prešove od jeho najstarších čias až po súčasnosť. 

Okrem fotografií, obrázkov, výstrižkov a starých 

materiálov o našom meste, album obsahoval aj krátke 

eseje v angličtine. Prácu na albume zachytával i krátky 

film, ktorý predstavoval našu školu. Partnerskými školami 

boli: 21. Základná škola v Plzni a Collége Saint Vincent 

de Tyrosse v Saint Vincent de Tyrosse (Francúzsko). 

V tom istom čase vytvorili albumy o svojich mestách aj 

tieto školy. Naši študenti tak mohli porovnať svoju prácu 
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s prácou partnerov v zahraničí a oboznámiť sa s  mestami, 

ktoré aj navštívili. Koncom šk. roka 2000/2001 deväť 

plzenských študentov, žiakov 6. ročníka, spoznalo v rámci 

výmenného týždenného zájazdu Prešov. Študenti v 

projekte podrobne rozobrali jednotlivé ulice a cesty, ich 

funkciu a využitie v minulosti a v súčasnosti. Svoje po-

strehy a zamyslenia publikovali v slovenčine a v angličtine 

na vlastnej internetovej stránke. Cieľom bolo vytvoriť 

povedomie o európskom občianstve, zdokonaliť sa 

v angličtine a spoznať históriu mesta. 

V rámci štúdia francúzskeho jazyka sa žiaci, ktorí s ním 

začali v príme ako prvým jazykom, zapojili do 

medzinárodného projektu v spolupráci s francúzskym 

inštitútom a na škole ho koordinovala Mgr. Carmen Ma-

cejková. Po úspešnom absolvovaní skúšky DELF a DALF, 

mali žiaci možnosť bez prijímacích pohovorov študovať 

na vysokých školách vo Francúzsku.  

V projekte Digitálni štúrovci, s dotáciou od MDPT, naša 

škola uspela s projektom „Vzdelávacie kurzy - Základy 

práce s PC“, ktorý absolvovalo v prvej etape 150 

účastníkov a v druhej etape 120 účastníkov (najmä rodičov 

a ich rodinných príslušníkov). 
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Ďalším realizovaným bol projekt Infovek, podprojekt: 

Otvorená škola. 

Škola tiež získala  akreditáciu MŠ SR ako vzdelávacia 

ustanovizeň na vzdelávanie cudzích jazykov, základov 

práce na PC, počítačového grafika, správcu siete, 

manažéra malej a strednej firmy, 2 poradenských kurzov  

(osobnej inventúry – kľúča k úspešnému uplatneniu na 

trhu práce a ako byť úspešný pri hľadaní zamestnania). 

Bola  zapojená aj do operačného programu SOP – Ľudské 

zdroje, projektu – Vzdelávanie učiteľov, zamestnancov 

škôl a absolventov škôl v oblasti IKT.  

Od septembra 2006 bola zapojená do ďalšieho projektu 

SOP – Ľudské zdroje pod názvom: Rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov 8-ročného 

gymnázia formou projektového vyučovania.  

V auguste bola Dr. Jozefom Bertom, riaditeľom školy, 

spracovaná a v septembri 2008 vydaná pre žiakov 

sekundárneho vzdelávania Jazykovokomunikačná príručka 

(200 kusov publikácií v brožovanej väzbe). Bezplatná 

distribúcia publikácie bola určená  pre žiakov a učiteľov 

našej školy, ale aj iných škôl, metodikov sekcií 

jednotlivých predmetov pri ABŠÚ Košice. 
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Dával sa v nej dôraz na polydisciplinárny model 

komunikačno - poznávacej a  personálno - tvorivo-

konštruktívnej koncepcie vyučovania s  aplikáciou 

problematiky rečových podôb, funkcií a činností (s 

osobitným akcentom na rečové akty). Tiež tam bola 

zahrnutá aj oblasť práce s modernými vyučovacími 

prostriedkami (médiami, informačnými technológiami) a 

oblasť techník a metód štúdia. Predkladala istý návod, ako 

komunikačne zvládnuť prezentáciu v hovorenej, písanej 

alebo audiovizuálnej forme, ako sa orientovať v širokej 

škále informácií  (z rôznych informačných zdrojov), ako 

ich využiť v edukačnej a v budúcnosti i profesionálnej 

činnosti. Využívala sa a stále sa využíva v učebnej 

činnosti voliteľných predmetov (v 8 - ročnom gymnáziu  

Informácie a komunikácia  a  na 2. stupni ZŠ Práca 

s informáciami a komunikácia), na jednotlivých 

vyučovacích hodinách v sekundárnom vzdelávaní, ale aj 

pri príprave a prezentácii na rôznych olympiádach, SOČ. 

Stala sa tiež vhodnou učebnou pomôckou pre žiakov, ale 

aj pre učiteľov, pretože môžu v nej nájsť užitočné 

informácie o tvorbe, sprostredkovaní a prezentovaní 

výsledkov svojej práce. 
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V projekte „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a 

využitia informačno-komunikačných technológií v práci 

učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva“, 

ktorý realizovala  spoločnosť mc.edu, s.r.o. v spolupráci s 

Asociáciou projektu Infovek, sme ako školiace centrum 

zrealizovali v prvom období 10 školení – 150 absolventov, 

v ďalšom období  4 školenia – 40 absolventov. 

Prostredníctvom uvedených projektov škola získala  

nemálo finančných prostriedkov, ktoré sa využili najmä na 

modernizáciu odborných učební, laboratórií, budovanie 

nových odborných učební, ale aj ako druhotný zdroj 

príjmu pre zamestnancov školy.  

Od polovice školského roka 2009/2010 ako jedna z 20 

škôl na Slovensku sme spolupracovali s firmou 

AGEMSOFT pri zavádzaní e - learningového produktu 

Planéta vedomostí pre vyučovanie predmetov MAT, FYZ, 

CHE a BIO na všetkých stupňoch školy, tiež pri overovaní 

digitálnych učebníc.  

V školskom roku 2010/2011 sa naša škola zúčastnila 

súťaže Planéta vedomostí. Bolo predstavených viac ako 

190 súťažných prezentácií a viac ako 1112 súťažných 

úloh. 
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Na škole sa realizovali aj ďalšie projekty: 

 Projekt mediatéky. 

 Projekt „Poznaj svoje peniaze“, zameraný na 

orientáciu žiakov vo finančnom sektore. Bol 

organizovaný v školskom roku 2010/2011 na 

krúžku Manažment osobných financií v sextách 

gymnázia. 

 Projekt „Príma klíma a životný štýl“ zameraný 

na environmentalistiku realizovaný v školskom 

roku 2010/2011. V celoslovenskej oblasti 

ekologických projektov sme obsadili 3. miesto. 

 Projekt „Myslím ekonomicky“, ktorý rozvíjal 

ekonomické myslenie formou diskusie. Bol 

realizovaný v školskom roku 2010/2011 formou 

krúžku v septimách a oktávach gymnázia (v 

pravidelne konaných diskusných kluboch). 

 Projekt „Sviečka za nenarodené deti“ – od 

školského roka 2010/2011 sa každoročne 

realizoval tento celoslovenský projekt OZ Fóra 

života. 
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 Projekt „Jeden svet na školách“ – 

medzinárodný projekt na boj proti chudobe 

(realizovaný v školskom roku 2010/2011 na 

vyučovacích hodinách biológie, náuke o 

spoločnosti a dejepise, na ktorých sa prezentovali 

filmy o pracujúcich deťoch, oblastiach, kde sa 

prejavuje rasová diskriminácia). 

 Projekt „Týždeň vedy na škole“- popularizácia 

vedy v spolupráci so SAV a UPJŠ Košice. 

 Projekt „Schools Games“ – ekonomické hry na 

precvičovanie učiva z NAS. 

 Projekt „Master Classes“, zameraný na 

popularizáciu fyziky (30 vybraných študentov 

našej školy sa v školských rokoch 2010/2011, 

2011/2012 a 2012/2013 zúčastnilo 

vyhodnocovania meraní z Cernu, čím sa jeden deň 

stali členmi vedeckého tímu. Svojou aktivitou sa 

tak pripojili k ďalším 8000 študentom z 24 krajín 

Európy a Ameriky. 

 Cascade projekty s PF UPJŠ, venované 

fyzikálnej problematike. 
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 V  rámci projektu Cesta za vedou a technikou bol 

v dňoch 20. 6. - 25. 6. 2013 zorganizovaný 5 - 

dňový poznávací zájazd do Mníchova a Paríža. 

 Od školského roka 2010/2011sa naša škola s Milk 

AGRO pravidelne zapájala do súťaže „Separuj a 

vyhraj“ s ekologickým nábojom (separuj odpad, 

chráň prírodu a pomôž svojej škole). Žiaci zbierali 

hliníkové viečka z akýchkoľvek výrobkov Sabi a 

tetrapaky  z čerstvého mlieka Sabi. 

V roku 2015 sa v zbere tetrapakov podarilo našej 

škole v silnej konkurencii obsadiť 1. miesto, v 

kategórii Sabi hymna 2015 4. miesto.  Odmenou 

pre najlepších zberačov bola účasť na koncerte 

INTEGRÁCIA 2015 v Bratislave. 

 Projekt „English Essay Competition“ – 

prezentácia eseji v anglickom jazyku. 

 Projekt Revitalizácia knižnice. 

 Národný projekt Digiškola. 

 Projekt digitálneho vzdelávania vo 

všeobecnovzdelávacích predmetoch.  
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 Projekt Elektronické testovanie ako nástroj na 

zvyšovanie kvality vzdelávania – NÚCEM. 
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Priestorová a materiálno - technická  

modernizácia   školy 

 

Priestorová a materiálno-technická modernizácia školy 

bola riešená cez rôzne medzinárodné projekty, projekty 

EÚ, cez rôzne zahraničné Nadácie, domáce i zahraničné 

sponzorstvá. Takto bolo zabezpečených niekoľko 

miliónov Sk na výpočtovú, didaktickú audiovizuálnu 

techniku, reprografickú techniku, ďalšie štandardné 

i nadštandardné učebné pomôcky pre jednotlivé 

vyučovacie predmety, kabinety, odborné učebne, 

laboratóriá a opravu a modernizáciu interiéru školy. Len 

minimálna časť bola riešená zo štátnych prostriedkov. 

Chceme podotknúť,  že škola v istých obdobiach bola 

slabo financovaná štátom (iba na 60%), vôbec nedostávala 

kapitálové výdavky, ani  investície. Aj napriek tomu sa jej 

podarilo zmeniť interiér budovy školy oproti stavu v 

niekdajšej štátnej škole na nepoznanie (pozri a porovnaj 

fotografie z roku 1991 pred odovzdaním štátnou školou s 

fotografiami v prílohe č. 1).  
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Komplexne bola zrekonštruovaná a zmodernizovaná malá 

i veľká telocvičňa, šatne pre žiakov, kabinety, sklady na 

športové pomôcky, horná i dolná chodba školy (nová 

moderná dlažba).  Bol opravený dolný a horný prístrešok 

budovy školy. Boli vymenené vchodové i bočné dvere (za 

plastové), všetky drevené okná  v budove školy, v školskej 

kuchyni, v školskej jedálni, vo veľkej i malej telocvični za 

plastové. Školský byt bol zrekonštruovaný, upravený a 

vymaľovaný  na triedy (najprv ZŠ a G, neskoršie CZUŠ). 

Zrekonštruovaná bola elektrická, tiež  vnútorná i vonkajšia 

vodovodná sieť (aj s vybudovanou vodovodnou šachtou 

pred dolným vchodom do budovy školy i výmenou 

veľkého množstva radiátorov v budove školy). Boli 

namontované merače tepla v suteréne školy a v malej 

telocvični (na zabezpečenie, kontrolu i šetrenie  tepla  z 

centrálnej kotolne). Vybudovaná bola školská vrátnica, 

bufet, miestnosť pre školského kaplána, miestnosť pre 

špeciálneho pedagóga, miestnosť na archív, kabinety pre 

3. - 4. ročník ZŠ, geografiu, prírodovedné predmety, 

telesnú výchovu a  miestnosť pre správcu počítačovej 

siete. Boli prebudované  dve počítačové učebne, fyzikálne 

a chemické laboratórium, sklad na chemikálie, moderná 
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učebňa prírodovedných predmetov, multimediálna  

učebňa, kabinet slovenského jazyka, kabinet 

prírodovedných predmetov, školský sklad, kabinet so 

skladom na učebnice, viackrát školská jedáleň, zborovňa 

školy, ekonomické oddelenie, kancelárie pre riaditeľa 

školy a zástupcov riaditeľa školy. Niekoľkokrát bola 

modernizovaná  školská knižnica, učebne na cudzie jazyky   

a náboženstvo. Veľmi dobré je vnútorné vybavenie školy 

(nové moderné žiacke stoly, stoličky, samostatné skrinky 

pre každého žiaka, nové dvere do tried, vymaľované triedy 

pre žiakov, opravené podlahy tried, chodieb, kabinetov, 

zborovne, odborných učební, soc. zariadení pre žiakov 

a zamestnancov). Uvedené priestory boli sústavne 

udržiavané v čistote a vo vzornom  poriadku. Všetky 

sociálne zariadenia boli kompletne zrekonštruované a 

vybavené fotobunkami, čím sa zabezpečila väčšia úspora 

vody a v neposlednom rade aj väčšia hygiena. 

Zrekonštruovaná bola tiež školská jedáleň i kuchyňa, v 

ktorej boli vymenené nefunkčné, zastarané kuchynské 

zariadenia za nové, moderné. Keďže išlo o vysoké sumy 

investičného rázu, boli zabezpečené sponzorsky a z 

rozpočtu rodičovského združenia. Škola  má teda školskú 
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jedáleň a kuchyňu, ktorá je veľmi dobré vybavená a 

zároveň aj vyťažená stravníkmi školy.  

Na veľmi dobrej úrovni je aj materiálno-technická 

vybavenosť školy. V roku 2014 škola vlastnila 117 

počítačov, vo vyučovaní využívala 105 počítačov. Všetky 

počítače boli napojené na internet, "zosieťované". 

Počítače, notebooky (napojené na internetovú sieť), 

tlačiarne, kopírky, skenery sú pre potreby učiteľov,   

študentov,  k dispozícii aj v zborovni školy a v 

jednotlivých kabinetoch.  

Kabinety sú vybavené najmodernejšími učebnými 

pomôckami na jednotlivé vyučovacie predmety 

(s možnosťou  pravidelnej obnovy a výmeny za 

modernejšie),  najnovšou didaktickou technikou. Učitelia 

cudzích jazykov, ako aj iných predmetov, majú vo 

vyučovacej činnosti so žiakmi možnosť stáleho používania 

prenosných CD magnetofónov, DVD a video prehrávačov, 

dataprojektorov, príp. spätných projektorov. Vo veľkej 

miere sa vo vyučovacom procese využívajú aj interaktívne 

tabule. Boli zriadené a na jednotlivé predmety sa 

využívajú tieto odborné učebne:  

 opravená moderná veľká a malá telocvičňa;  
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 kvalitne vybavené prírodovedné učebne 

a laboratóriá (laboratórium na vyučovanie fyziky (s 

centrálnym počítačom, dataprojektorom 

a televízorom na prezentáciu učiva, rôznych 

inštrukcií pre žiakov); zrekonštruované chemické 

laboratórium (vymenená podlaha, nábytok, revízia 

a oprava pracovných stolov chémie s možnosťou 

prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií 

notebookom a dataprojektorom);  

 moderná učebňa na vyučovanie prírodovedných 

predmetov s rozsiahlou multimediálnou výbavou – 

plazmovým TV, interaktívnou tabuľou, výukovým 

softwarom s 8 počítačmi, notebookom,  priamym 

napojením na dataprojektor a možnosťou 

prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií aj 

notebookom a dataprojektorom, s interaktívnou 

tabuľou a možnosťou digitálnej projekcie; novým 

zariadením učebne;  

 2 učebne výpočtovej techniky (24 počítačov 

s priamym napojením na dataprojektory a s 

možnosťou prezentácie i aplikácie rôznych 

inštrukcií);  
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 multimediálna miestnosť s interaktívnou tabuľou 

a možnosťou digitálnej projekcie (15 počítačov);  

 ďalšie dve multimediálne triedy (jedna pre 

primárne, druhá pre sekundárne vzdelávanie); 

 jazyková učebňa na vyučovanie slovenského 

jazyka s možnosťou multimediálnych prezentácií 

(15 počítačov, dataprojektor, televízor),  

 učebňa nemeckého jazyka so 7 počítačmi 

a televízorom na prezentáciu učiva, rôznych 

inštrukcií pre žiakov,  

 ďalšie 4 odborné učebne na cudzie jazyky,  

 odborná učebňa na spoločenskovedné predmety.  

Okrem toho škola disponuje bohato vybavenou knižnicou 

s možnosťou samoštúdia odbornej literatúry. V triedach sú 

namontované plastové a keramické tabule, čo znížilo 

množstvo prachu v triedach, a tým  aj riziko možných 

ochorení dýchacích ciest. Škola je zabezpečená 

kamerovým systémom. 

V škole sú z kapacitných dôvodov pomerne stiesnené 

podmienky, ale chodby školy sú vždy upravené, postupne 

dopĺňané a vyzdobené nástenkami, vitrínami, diplomami, 

maturitnými tablami. Voľných priestorov  na  chodbách 
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nie je veľa, preto je výzdoba presunutá do tried, kde 

možno nájsť monotematické nástenky, kvety, triedne 

aktivity a fotografie. 

Škola má už vo vlastníctve veľký exteriér s niekoľkými 

ihriskami a zeleňou. Je v nevyhovujúcom stave, lebo keď 

sa aj v začiatočných fázach vývoja škola snažila o jeho 

úpravu  a výsadbu, neprajníci cirkevnej školy jej za jednu 

noc stihli vytiahnuť a ukradnúť až 80 čerstvo posadených 

okrasných kríkov. Akákoľvek úprava exteriéru školy 

(oplotenie, oprava brán, ihrísk a pod.) bola neprajníkmi 

školy devastovaná. Po týchto negatívnych skúsenostiach 

sa škola o ďalšie  opravy exteriéru ani nepokúšala, lebo 

nebola vlastníkom budovy, nemohla ju dostať do 

dlhodobého  prenájmu, nedostávala ani kapitálové, ani 

investičné prostriedky od štátu a nemohla žiadať ani 

prostriedky z rôznych medzinárodných projektov, 

štrukturálnych fondov  EÚ, ba ani prostriedky rôznych 

zahraničných  Nadácií.  
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Vznik a 10 ročná činnosť Cirkevnej základnej 

umeleckej školy sv. Mikuláša Prešov 

 

S ponukou na zriadenie cirkevnej základnej umeleckej 

školy prišiel po tichej dohode s riaditeľom Gymnázia a ZŠ 

sv. Mikuláša Prešov v roku 2005 vdp. J. Maňko, farár v 

Drienove (v starej farskej budove už mal pobočku štátnej 

Základnej umeleckej školy v Prešove, no s jej činnosťou 

nebola spokojnosť). Na základe týchto skutočnosti Dr. P. 

Macák, vtedajší riaditeľ Arcibiskupského úradu v 

Košiciach, zvolal do budovy Farského úradu v Drienove 

rokovanie riaditeľov cirkevných škôl z Prešova, Kendíc a 

Solivara a ponúkol im možnosť zriadenia cirkevnej 

základnej umeleckej školy na niektorej z uvedených škôl. 

Po vyjasnení si základných predpokladov, možností i 

vhodností bol všetkými zúčastnenými schválený návrh na 

zriadenie tejto školy v priestoroch budovy  Gymnázia a ZŠ 

sv. Mikuláša v Prešove. Prvé reakcie riaditeľa Gymnázia a 

ZŠ sv. Mikuláša v Prešove na túto skutočnosť neboli 

priaznivé. Vyjadril istú obavu, lebo išlo o ďalšie rozšírenie 

už aj tak veľkej školy, veľkého počtu zamestnancov, 

zabezpečenie potrebného nástrojového a iného 
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zabezpečenia jednak samotnej kmeňovej Cirkevnej 

základnej umeleckej školy sv. Mikuláša a jej elokovaných 

pracovísk, ale aj nesmiernu náročnosť riaditeľa školy na 

riadenie dvoch samostatných právnych subjektov a troch 

rozdielnych škôl. Ani v kolektíve zamestnancov i v 

samotnom vedení Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša nenašla 

táto správa príliš kladnú odozvu. Trvalo istý čas, kým sa 

riaditeľovi školy podarilo presvedčiť zamestnancov školy 

o správnosti tohto kroku, ktorý sa postupne mal odraziť aj 

vo zvýšenom záujme žiakov o štúdium na gymnáziu a 

základnej škole, pretože prijatím žiakov na základnú 

umeleckú školu, sa im okrem všeobecného vzdelávania 

otvárala tiež možnosť rozvíjania umeleckého vzdelávania 

v jednej budove, čím vznikla veľká výhoda aj pre rodičov 

žiakov, ktorým odpadala ďalšia starostlivosť o 

zabezpečovanie a odvážanie detí na umelecké školy v 

meste (mimo budovy školy). Zriaďovateľom Cirkevnej 

základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove sa stala 

Rímskokatolícka cirkev,  Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 

28, ktorá na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD – 2005 – 

16786/20473 – 1 : 096 zo dňa 16. 9. 2005 o zaradení do 

siete škôl a školských zariadení SR, o zmene v sieti č. CD 
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– 2005 – 16786/35594 – 5 : 096 zo dňa 20. 12. 2005 

a Zriaďovacej listiny č. S – 3146/2005 zo dňa 30. 12. 2005 

zriadila od 1. 2. 2006 Cirkevnú základnú umeleckú školu 

sv. Mikuláša v Prešove sídliacu v budove Gymnázia a ZŠ 

sv. Mikuláša Prešov. CZUŠ sa stala právnickou osobou, 

vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie aj  

zodpovednosť vyplývajúcu z  týchto vzťahov. Svoju 

činnosť finančne zabezpečovala a zabezpečuje: 

 príspevkom z podielových daní na žiaka  

(príspevok z mesta Prešov a príspevok z PSK)  

 príspevkom od rodičov na úhradu nákladov 

spojených so štúdiom, 

 doplnkovými mimorozpočtovými zdrojmi. 

Výchovu a vzdelávanie zabezpečovala a zabezpečuje v 

týchto študijných odboroch: 

 v hudobnom 

 so zameraním na hru na hudobnom 

nástroji (na klavíri, organe, keyborde, 

husliach, gitare,  zobcovej flaute, priečnej 

flaute, trúbke, klarinete, saxofóne, 

kontrabase, violončele, cimbale, bicích 

nástrojoch); 
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 So zameraním na spev (prípravná 

hudobná výchova, príprava k hre na 

nástroji, hlasová výchova, komorná hra, 

džezová skupina, inštrumentálny sprievod); 

hudobná náuka I. stupeň, hudobná 

náuka ŠPD, hra v súbore, komorný 

spevácky zbor,  zborový spev). 

 Vo výtvarnom  

 so zameraním na výtvarnú výchovu (od 

experimentovania s materiálmi, technikami 

a postupmi v  nižších ročníkoch, cez 

cvičenia a štúdie k samostatnej tvorivej 

operatívnosti). Základnými disciplínami sú 

kresba, maľba, grafika, dekoratívne 

činnosti, modelovanie a práce 

s materiálom. 

 V tanečnom   

 so zameraním na tanec v predmetoch 

tanečná príprava, klasický tanec, ľudový 

tanec, moderný tanec, kreatívny tanec, 

džezový tanec,  tanečná prax. 

 



198 
 

 V literárno-dramatickom  

 s dramatickým a slovesným zameraním  v 

predmetoch dramatická príprava, pohyb, 

dramatika a slovesnosť, prednes, práca v 

súbore. 

Kmeňovou školou sa stala CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, 

Duklianska ul. 16 (vyučuje sa tam hudobný, výtvarný, 

tanečný a literárno-dramatický odbor). 

Elokovanými pracoviskami sa postupne stali:  

 Drienov, Námestie kpt. Nálepku 6 (vyučuje sa tam 

hudobný,  výtvarný a  tanečný odbor)  

 MŠ Drienov, Námestie kpt. Nálepku 8 (vyučuje sa 

tam  výtvarný a tanečný odbor) 

 CZŠ sv. Michala  Kendice 424 (vyučuje sa tam 

hudobný a  výtvarný odbor)   

 MŠ Kendice 333 (vyučuje sa tam výtvarný a  

tanečný odbor)  

 ZŠ Petrovany 274 (vyučuje sa tam hudobný,   

výtvarný a tanečný odbor)  

 MŠ  Petrovany 275 (vyučuje sa tam výtvarný a  

tanečný odbor)  
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 CZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov  (vyučuje 

sa tam hudobný a  výtvarný odbor)  

 Ďumbierska 40, Prešov (vyučuje sa tam hudobný,    

výtvarný a tanečný odbor)  

 MŠ Sabinovská 22/A, Prešov (vyučuje sa tam  

výtvarný odbor)  

 MŠ Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27, Prešov 

(vyučuje sa tam  tanečný odbor)  

 MŠ  Lada 132 (vyučuje sa tam  výtvarný odbor). 

Prevádzka školy bola a je v popoludňajších hodinách. 

Využívanie školských priestorov Gymnázia a ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov v odpoludňajších hodinách znižuje 

ekonomickú náročnosť prevádzky obidvoch škôl, čo je 

veľkým pozitívom.  

Je plnoorganizovanou školou s klasicko-všeobecne 

odbornou koncepciou. 

Spĺňa dvojrozmerné poslanie: 

 Zabezpečuje starostlivosť o širokú populáciu detí, 

ktoré majú záujem o umelecké vzdelávanie, 

 vyhľadáva talenty, ktorým poskytuje špeciálnu 

starostlivosť v ich príprave na ďalšie profesijné 
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nasmerovanie na stredných, vyšších či vysokých 

umeleckých, umelecko-pedagogických, či 

umenovedných školách. 

Poskytuje v zmysle platných zákonov základné umelecké 

vzdelanie najmä žiakom mladšieho a staršieho školského 

veku ZŠ, študentom stredných škôl, ale i žiakom 

predškolského veku (5-ročné deti), či dospelým (štúdium 

popri zamestnaní) v štyroch umeleckých odboroch – 

hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-

dramatickom. Tiež pripravuje na štúdium učebných 

a študijných odborov na stredných školách umeleckého 

zamerania a  na konzervatóriách. Štúdium je organizované 

ako individuálne a skupinové.  Končí sa záverečnou 

skúškou.  

CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove kladie základy hudobnosti, 

vytvára príležitosti pre kultivované muzicírovanie a 

aktívne počúvanie, vnímanie a prežívanie hudby, dáva 

žiakom možnosť rozvíjať estetické a výtvarné cítenie, 

uplatňovať lásku k tanečnému i literárno-dramatickému 

prejavu.  

Jej koncepcia výchovy a vzdelávania sa opiera o klasické, 

všeobecné, ale najmä kreatívne odborné formy 



201 
 

vzdelávania, približujúce umenie a hudbu rýchlejším a 

modernejším spôsobom. Prioritou bolo a je vytvorenie 

všeobecného povedomia maximálnej starostlivosti o 

rozvoj talentu žiaka, ale aj kultiváciu osobnosti žiaka 

CZUŠ v zmysle hesla: ,,Krása – umenie - duchovnosť - 

poslanie - povolanie“. 

CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove ako škola polyestetického 

charakteru je významným kultúrno-výchovným činiteľom 

spoločenského prostredia a vypĺňa významné miesto vo 

výchove žiakov mimo vyučovania. 

K charakteristickým atribútom školy patrí verejná 

prezentácia tvorivosti detí – koncerty, výstavy, 

polyestetické projekty školy. 

Všeobecne výchovno-vzdelávacia odborná príprava, 

klasická koncepcia, vychádza z pozitívnych skúseností 

práce ZUŠ, učebných plánov, učebných osnov 

schválených MŠ SR a zo ŠkVP. 

Špecifikom školy je vyučovanie cirkevnej - chrámovej 

hudby a organovej hry so zameraním na výchovu i  

formovanie organistov, ktorí by túto úlohu mohli 

vykonávať na odbornej a  kvalitnej úrovni. Žiaci 

i absolventi organovej hry spoznávajú a osvojujú si 
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liturgickú a koncertnú organovú hudbu, rozvíjajú 

estetické, etické hodnoty a duchovný rozmer ich 

osobností. V  praxi sa uplatnia ako organisti vo farnostiach 

(pri bohoslužbách a rôznych cirkevných slávnostiach).  

Ich vzdelávanie formou ZUŠ je najvhodnejšie 

(individuálne a systematické) pre vylepšenie úrovne 

organovej hry na Slovensku, má najväčší záber a časove je 

najprístupnejšie pre študentov i pracujúcich.  

Od septembra 2009  sa vyučovanie organovej hudby 

začalo realizovať  v priestoroch školy, kde bol 17. 8. 2009 

inštalovaný digitálny organ AHLBORN SL 300. Jeho 

zakúpením a nainštalovaním sa vyriešil problém 

s dochádzkou na vyučovanie do kostolov, v ktorých boli  

najmä v zime (problém zdravotný a časový) nevyhovujúce 

klimatické podmienky na vyučovanie, a tým sa strácala aj 

motivácia žiakov pre túto službu. 

Štúdia organovej hry sa zúčastňujú žiaci, ktorí aktívne 

účinkujú vo svojich farnostiach a vykonávajú službu 

organistov. Ďalší žiaci sú pripravovaní na prvom stupni 

v predmete hra na klavíri a niektorí z nich už pôsobia ako 

organisti.  
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Už v roku 2009 sme sa zúčastnili celoslovenskej 

prehliadky organistov GORAZDOVE ORGANOVÉ DNI, 

ktorá sa konala vo Zvolene, kde naši traja žiaci  úspešne 

reprezentovali školu a jeden z nich získal cenu Laureáta 

prehliadky za najlepší interpretačný výkon. Tejto súťaže 

sa zúčastňujeme pravidelne a získavame tam pre školu 

výborné umiestnenia. 

Na škole boli pripravené výborné podmienky aj  pre 

fungujúce umelecké a hudobné telesá (detská ľudová 

hudba, detské spevácke zbory, školský orchester, 

Klarinetix,  detský folklórny súbor Čipečka, Komorný 

zbor učiteľov - členmi sú pedagógovia CZUŠ i Gymnázia 

a ZŠ sv. Mikuláša Prešov). V nich si žiaci môžu uplatniť a 

rozvíjať svoje umelecké talenty (pozri prílohu č. 2). 

V prehľadnom vnútornom informačnom systéme sa 

uplatňovala a aj naďalej uplatňuje  účinnosť, spätná väzba, 

interakcia rodič – žiak – pedagóg  a vysoko efektívne 

osobné kontakty. 

CZUŠ sv. Mikuláša Prešov sa riadi základnou zásadou - 

cez kresťanskú výchovu ku kvalitnému umeleckému 

vzdelávaniu.  
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Organizačná štruktúra a prevádzka školy má jasne určené 

pravidlá fungovania (organično - riadiacimi normami), 

ktoré umožňujú efektívny chod i riadenie. Pedagógovia 

svoju odbornú erudovanosť a umeleckú úroveň prezentujú 

aj v bohatej mimoškolskej činnosti.  

V oblasti duchovnej sú každoročne vypracované plány 

duchovných akcií (formácia učiteľov, školské, 

mimoškolské duchovné akcie, akadémie, náboženské 

koncerty, iné duchovné aktivity v spolupráci s duchovným 

správcom školy). 

Veľmi dobré je materiálno - technické a tiež dobré 

nástrojové vybavenie – najmä v kmeňovej škole  (G a ZŠ 

sv. Mikuláša Prešov, v priestoroch ktorej táto CZUŠ 

realizuje svoju činnosť). Má k dispozícii:  

 počítače (napojené na internet),  

 multimediálnu učebňu,  

 najnovšiu didaktickú techniku,  

 nástrojové vybavenie – klavíre, organ,  keyboardy,  

akordeóny, kontrabas, husle, dychové nástroje, 

cimbal,  

 počítače, kopírku, tlačiareň aj v novovybudovanej 

samostatnej zborovni pre CZUŠ,  
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 vnútorné vybavenie (nové moderné žiacke stoly, 

stoličky, vhodne čisto a esteticky upravené  triedy 

a učebne, v ktorých prebieha vyučovanie, chodby, 

toalety), 

 upravený a zmodernizovaný byt, v ktorom sa 

vyučuje výtvarný a hudobný odbor,  

 vhodne upravenú a zmodernizovanú malú a veľkú 

telocvičňu, ktoré sa využívajú na vyučovanie 

tanečného odboru. 

Materiálno – technické a nástrojové vybavenie sa 

postupne dopĺňa  aj v elokovaných pracoviskách. 

Žiakom sa poskytuje možnosť vystupovať na 

celoslovenských súťažiach, prehliadkach, ale aj 

v zahraničí (folklórny súbor Čipečka - Maďarsko, Česko, 

Srbsko, Čierna hora, Macedónsko; spevácke zbory; 

tanečné, výtvarné a LDO súťaže). 

Detské, mládežnícke spevácke zbory a komorný zbor 

učiteľov pravidelne vystupuje  na sv. omšiach, rôznych 

duchovných programoch (školských, farských,    

charitatívnych i  náboženských  akadémiách). 

Škola sa zapojila do projektu „Podpora detských a  

mládežníckych spevokolov“. Hlavným organizátorom  
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bolo Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov 

Slovenska v spolupráci s nadáciou Prameň. Finančnú 

podporu získali tri školské zbory: Detský zbor z Drienova, 

Mládežnícky zbor „Hlasy pre nebo“ a mládežnícky zbor 

„G. O. O. D.“ 

CZUŠ svojimi aktivitami spolupracuje s niektorými 

rehoľnými spoločenstvami na území mesta (zvlášť 

s občianskym združením Congregatio Jesu - MAGIS, 

ktoré je zamerané na sociálnu činnosť, na pomoc ženám v 

núdzi a sociálne slabým rodinám), s Domovom dôchodcov 

na Veselej ul., Úniou nevidiacich a s inými inštitúciami, 

zameranými hlavne na charitu a sociálnu podporu. 

Nadáciou Renovabis v Nemecku boli  schválené 2 

projekty (na zakúpenie organu a klavíra – krídla  v 

sume 12 234 EUR, cimbalu a vypaľovacej pece). 

O školu je stále veľký záujem. Vládne na nej veľmi dobrá 

pracovná klíma, organizácia a poriadok.  

CZUŠ sa od začiatku pravidelne zúčastňuje súťaží, 

festivalov a prehliadok a dosahuje výborné výsledky v 

regionálnom, celoslovenskom i medzinárodnom meradle. 

Z množstva veľmi pekných výsledkov na súťažiach, 
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festivaloch a prehliadkach za posledných 5 rokov 

uvádzame  aspoň niektoré  medzinárodné a celoslovenské: 

MEDZINÁRODNÉ: 

 cena – Medzinárodná súťaž – Netvařte se kysele 

a malujte vesele  - Tobiáš Korečko 

 cena - Medzinárodná súťaž  - Netvařte se kysele 

a malujte vesele  - Mária Sedláková 

 22.10.2011- Súťažná prehliadka cirkevnej hudby 

Psallite Deo – Kety, Poľsko – špeciálna cena za 

odlišnosť speváckeho prejavu 

 22.10.2011 – 1. miesto – Petra Ferenčíková, Jana 

Ferenčíková – Psalite Deo – Kety, Poľsko 

 2. miesto – Obrázkový vedecký vtip „Spoľahni sa 

na vedu“ – Mária Sedláková 

 7.4.2012 – EDC Zlín – 2. miesto – Plesové  

a parketové choreografie – Daddy Cool - JVK 

 7.4.2012 – EDC Zlín – 2. miesto - Plesové  

a parketové choreografie – Kabaret – HVK 

 27.4.2012 – Top Dancing Topoľčany – Show 

dance - 1. miesto – Kabaret – HVK 
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 29.4.2012 – Showtime Levice – 1. miesto – 

Kabaret, 1. miesto – Cigánsky tanec, 1. miesto – 

Daddy Cool, 2. miesto – Aquarius 

 30.6.2012 – ME Levice – 1. miesto – Daddy Cool 

 1.7.2012 – ME Levice – 1. miesto – Kabaret, 2. 

miesto - Aquarius    

 14.11. 2014 - INDIA – Medzinárodná súťaž 

detských výtvarných prác 2014 – Diplom: Kristína 

Katuščáková, Mária Katuščáková, Šarlota 

Tomčová, Ivona Feková, Aneta Klimková, Daniel 

Dzurovčin, Veronika Kováčová, Katarína 

Antolová Gusenicová 

 26. - 29.11.2014 XXI. PAN – medzinárodný 

festival pantomímy - účasť žiakov LDO s p. uč. 

Bc. Silviou Majorošovou 

 30.1.2015 - HLOHOVEC – EX LIBRIS 2015 – 

Alexander Drdák – ocenená práca 

 13.3.2015  - RZESOW (PL) – Naši susedia – 

Timotej Harčár: diplom za vystavenú prácu 

 15.-17.5.2015    LONDON  SANGERSTEVNE – 

Medzinárodný zborový festival G. O. D.´S – účasť 

na festivale 
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 25.–28.6.2015 - BALATON  Szabadiö  és  

Konferencia  Központ – Medzinárodný Európsky  

šampionát – žiaci  tanečného  odboru  -  6 ocenení: 

diplom za Boys and girls 1. miesto,  Aquarius , 

Dont stop me , Šarišská polka, Dream girls  - 4  

diplomy  za   3. miesto,  Aquarius -  špeciálna cena  

 3. 6. 2016     BUDAPEŠŤ  Euro  Open Budapešť 

Old and young - 1.miesto  Its   so quiet , 2.miesto 

Tradi Noi  

 28.6. – 3.7. 2016 LEVICE –  Europian  Champion 

– 1. miesto 

CELOSLOVENSKÉ: 

 24.9.2011 – Diplom a titul laureát – Juraj Křemen 

– celoštátna prehliadka neprofesionálnych 

organistov XVI. Gorazdove organové dni 

 24.9.2011 – Jozef Viazanko – Pamätný list -  

celoštátna prehliadka neprofesionálnych organistov 

XVI. Gorazdove organové dni 

 12.2.2012 – Spevom k srdcu, srdcom k Bohu – 

regionálne predstavenie cirkevných spevokolov 

Košického a Prešovského kraja   
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 20. 9. 2014    ZVOLEN – Gorazdove organové 

dni – žiaci: M. Fedorčáková, M. Piroh, M. Vlasatá, 

– z triedy p. uč. Z. Marcinovej 

 25. 2. 2015 HURBANOVO – Vesmír očami 

detí  

 2. 3. 2015 BRATISLAVA – A slovo bolo 

u Boha – Dária Bernátová 1. miesto 

 10.3.2015 BANSKÁ ŠTIAVNICA – 

Duchovný odkaz Banskoštiavnickej kalvárie –

Tamara Fábryová 2. miesto, Valentín Harčár 3. 

miesto, 2. miesto Alexander Šlapak 

 2. 4.  2016   BRATISLAVA…  a Slovo bolo u 

Boha  2. miesto Annamária Kriššová – výtvarná 

súťaž 

 8.-19.4.2015  LEVICE – Majstrovstvá Slovenska 

vo výrazových tancoch – Elite Dance (Boys and 

girls) 2. miesto, (Šarišská polka) 3. miesto, (Dream 

girls) 1. miesto, (Dont stop me) 3. miesto, 

(Rebelové) 5. miesto, (Aquarius) Zlaté umiestnenie  

 27.4.2015 BREZNO – Bomburová šabľa – 

Aurel Matej Švarný 1. miesto, Dorota Bielená: 2. 

miesto  
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 30.4.2015 TOPOĽČANY – Dielo tvojich rúk  

 8.5.2015 DOLNÝ KUBÍN – Tanečný Kubín 

– Aquarius 3 miesto, Boys and girls 3. miesto, 

Harlekýn diplom za účasť, Vive le swing 1. miesto, 

Dont stop me 2. miesto, 

 1.5 .2016   LEVICE -  Showtime,  tri  druhé miesta 

a 1.miesto   

 7.5.2016           DOLNÝ KUBÍN - TANEČNÝ 

KUBÍN,  1. miesto,  3. miesto, diplom za účasť 

 14 - 15.5. 2015 KOŠICE - PREDETA 2015 

– 2. miesto Elite Dance (Rebelové), 3. miesto Elite 

Dance (Dont stop me), 3. miesto Elite Dance (Vive 

le swing), 2. miesto Elite Dance (Harlekýn), 

diplom za interpretáciu - Lukáš Baňas 

 21.10.2015 -  DRIEČANY -  X. ročník súťaže 

v prednese slovenskej rozprávky -  udelené srdečné 

poďakovanie Tomášovi Baricovi  

 23. 4. 2015 PREŠOV – Spevácka súťaž 

MOYZESOV SLÁVIK – Ľubomíra Marcinová 

strieborné pásmo, kategória B, Magdaléna Lucia 

Marcinová bronzové pásmo, kategória A, Júlia 

Petrušová zlaté pásmo, kategória C 
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 28.11.2015  ŽILINA Move on dance cup  6.miesto, 

5. miesto, cena poroty 

 8. 6. 2016         BRATISLAVA Schola Ludus 

Vedecký obrázkový vtip - 1. miesto Lea Ištvánová 

 ZŠ  KEŽMAROK -  Moje neistoty 

 ZŠ BRATISLAVA - Ševt- Grafický návrh 

obálky žiackej knižky 

 ZŠ ŽILINA - Maľujte a fotografujte 

s Primalexom - ocenená A. Klimková 

 ZŠ NITRA -  Videnie nevidenia i videnia - 

kreslený humor - ocenená A. Pénzešová 

 PŠ MŠ HURBANOVO - Vesmír očami detí, 

ocenená A. Šimková 

 28.11.2015  LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ - celoštátna 

prehliadka pantomímy a pohybových divadiel, 

3.miesto Tomášovi Baricovi a diplom Andrei 

Kočiškovej 

 1., 2. 12.2015  - UNIVERZITA KONŠTANTIŃA 

FILOZOFA V NITRE – Bluenote, 2. miesto 

Erikovi Holovkovi za jazykový prejav a 2. miesto 

Damiáne Juraškovej. 
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Táto CZUŠ po prvotných problémoch materiálno- 

technického zabezpečenia, nástrojového vybavenia, ale i 

finančného zabezpečenia chodu školy, prešla postupne 

pokojným vývinom a od začiatku (hoc s nedostatočným 

nástrojovým vybavením, ale s výborným, odborne, 

duchovne a ľudsky zdatným kolektívom pedagógov) 

dosahovala veľmi dobrú úroveň vyučovania. Aj na základe 

toho, bol o ňu vždy veľký záujem. Iste tomu napomohlo aj 

hodnotenie Štátnej školskej inšpekcie, ktorá komplexne 

veľmi dobré zhodnotila činnosť školy aj pedagógov. V 

období svojho vzniku (vo februári 2006) mala CZUŠ 269 

žiakov. Počet žiakov sa každým rokom zvyšoval a v roku 

2016 pri svojom 10. výročí mala už 980 žiakov a zaraďuje 

sa medzi najväčšie základné umelecké školy v Prešove. 

Od vzniku tejto školy (v roku 2006) až do roku 2015 bol 

riaditeľom tejto školy Dr. J. Berta, zástupkyňou riaditeľa 

Mgr. Z. Marcinová. V roku 2010 sa ďalším zástupcom 

riaditeľa školy stal Mikuláš Mátyás, DiS. art., kvalitný 

podagóg a veľmi schopný manažér. Pôsobil v tejto funkcii 

až do roku 2016. V roku 2015 odišiel do dôchodku riaditeľ 

školy Dr. J. Berta a novou riaditeľkou CZUŠ sa stala Mgr. 

Z. Marcinová, DiS. art. 
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Želám tejto škole, aby aj naďalej "prekvitala," aby 

napomáhala rozvíjať základy hudobnosti,  kultivované 

muzicírovanie a aktívne počúvanie, vnímanie a prežívanie 

hudby, výtvarné cítenie,  lásku k tanečnému i literárno-

dramatickému prejavu, estetické, etické hodnoty 

a duchovný rozmer osobností svojich žiakov. 
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Záver 

 

V predloženej práci som sa venoval peripetiám, ktoré sa 

vyskytli pri zakladaní a postupnom 25 - ročnom vývoji 

prvej cirkevnej školy v Prešove.  Rozobral som vtedajšiu 

spoločenskú situáciu, nálady obyvateľstva po roku 1989 a 

urputné boje odporcov i nadšencov pri zakladaní tejto 

cirkevnej školy. Poukázal som na počiatočné nadšenie 

priaznivcov cirkevnej školy, ale aj pomerne skorý a 

nečakaný obrat vo vývoji školy, ktorý sa nepríjemne 

odrazil v istých vnútorných problémoch, nezhodách, 

rozdielnych pohľadoch na organizáciu i riadenie tejto 

školy. Postupne som spracoval aj ďalšie stabilizačné etapy 

vo vývoji tejto školy  (základnej školy, 8 -ročnej i 4 - 

ročnej formy gymnázia, ba i základnej umeleckej školy). 

Ďalšiu časť v práci som venoval realizácii výchovy a 

vzdelávania i konkrétnych výsledkov v jednotlivých 

oblastiach školskej aj mimoškolskej činnosti, projektovej 

spolupráci, aplikácii jednotlivých projektov a priestorovej 

i materiálno-technickej  modernizácii školy počas jej 25 -

ročnej činnosti. 
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V záverečnej časti som stručne zhodnotil aj vznik a 10 - 

ročnú existenciu cirkevnej základnej umeleckej školy, na 

ktorej som tiež pôsobil.  

Po odstupe 25 rokov činnosti tejto tak ťažko rodiacej 

inštitúcii môžem jednoznačne konštatovať, že je pre 

rodičov, žiakov i verejnosť mesta Prešov prínosom. 

Jednoznačne potvrdila opodstatnenosť vzniku takého typu 

školy i aspekt kvality kresťanskej výchovy a vzdelávania 

na nej (v súčasnosti už modernej, konkurencie schopnej 

vzdelávacej inštitúcii dvoch právnych subjektov 

s mimoriadnymi medzinárodnými úspechmi).  

Treba pripomenúť, že do tejto vzdelávacej inštitúcie sa po 

celú dobu jej existencie prijímali žiaci  nadaní   aj  menej 

nadaní a v dennej kvalitnej priamej vyučovacej i 

mimoškolskej činnosti sa im venovala nadštandardná 

pozornosť. Boli sústavne a nebojácne vedení k 

"disciplinovanému mysleniu“. 

V jej každodennej činnosti sa dôsledne napĺňali základné 

atribúty katolíckej školy, vyberali správne, perspektívne a 

jedinečné priority jej rozvoja, budoval a stmeľoval sa 

zdatný, tvorivý, odborne i duchovne stabilizovaný 

kolektív. V interakcii zamestnancov sa preferovali ľudsky 
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duchovné hodnoty, dobré medziľudské vzťahy, výborná 

pracovná klíma a ľudsko - pracovná atmosféra. 

Kvalitne sa zabezpečovala priama výchovnovzdelávacia 

činnosť a výsledky tohto úsilia sa badateľne odrážali:  

 vo výborných výsledkoch žiakov v školskej 

činnosti;  

 v pozitívnom hodnotení celoslovenských aj 

medzinárodných  meraní, testovaní  žiakov,  

EČMS, monitoringu;   

 v  mimoškolskej činnosti mimoriadnymi úspechmi 

žiakov v celoslovenskom a medzinárodnom 

meradle;  

 vo vysokej percentuálnej úspešnosti prijímania 

žiakov na stredné a vysoké školy;  

 vo veľmi dobrom hodnotení školy Štátnou 

školskou inšpekciou, aj ďalšími kontrolami z 

nadriadených orgánov;  

 vo veľmi dobrom hodnotení školy rodičmi i 

verejnosťou;  

 vo vysokom záujme žiakov a ich rodičov o školu. 

Na veľmi dobrej úrovni sa zabezpečovala aj celková 

modernizácia školy, aplikácia rôznych projektov a 
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projektovej spolupráce, investičné, neinvestičné a 

sponzorské prostriedky i finálne vlastníctvo budovy školy. 

Žičím tejto vzdelávacej inštitúcii, aby aj v ďalšom období 

jej vývoja Boh vždy a všade sprevádzal všetky jej kroky.  

Obraciam sa preto s výzvou na všetkých zamestnancov 

(najmä však na nové vedenia obidvoch škôl), aby sa 

usilovali udržať doterajšie kvalitné výsledky obidvoch  

škôl, ba snažili sa ich cieľavedomým výberom priorít 

zlepšovať, nie pre vonkajší efekt, ktorý je často veľmi 

diskutabilný, ale v prvom rade kladením dôrazu na 

zefektívňovanie priamej výchovnovzdelávacej činnosti s 

výbornými finálnymi jazykovými, humanitnými aj 

prírodovednými výsledkami žiakov (v CZUŠ rozvíjaním 

estetického a výtvarného cítenia, uplatňovaním lásky 

k hudobnému, tanečnému i literárno-dramatickému 

prejavu) a vo vzájomnej  jednote a súdržnosti  obidvoch 

pedagogických kolektívov škôl.  

Nabádam ďalej všetkých zamestnancov, aby na pôde 

školy v oveľa väčšej miere ponúkali atraktívne a jedinečné 

vzdelávacie akcie nielen pre vlastných žiakov, ale aj pre 

žiakov iných škôl, pre širšiu verejnosť mesta a okolia.  

Duchovnosť by mala automaticky štedro utvárať 
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podmienky  pre kresťanské formovanie sŕdc, duší, myslí 

i osobných charakterov všetkých žiakov tejto katolíckej 

školy.  

Chcem Vás ubezpečiť svojou osobnou podporou, ale aj 

každodennou obetou modlitieb. 

25 rokov existencie cirkevného školstva na Slovensku, aj 

v našej arcidiecéze,  je už dostatočný historický medzník, 

ktorý jednoznačne potvrdil opodstatnenosť cirkevných 

škôl. Vôbec však by sme nemali zaspať na vavrínoch. A 

preto by zriaďovateľ školy mal pouvažovať nad tým,  ako 

by bolo možné  vhodnou formou zanalyzovať doterajší 

vývoj, ale hlavne súčasný stav ďalšieho rozvoja 

cirkevného školstva, jeho dlhodobú koncepciu (napríklad 

zorganizovaním vedeckej konferencie k tejto téme v 

spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach). 

Zdokumentovať by sa mali tiež  dosahované výsledky i to, 

ako jednotlivé školy v našej arcidiecéze plnia poslanie, na 

ktoré boli zriadené, lebo zdá sa mi, že sa v súčasnom 

období viac uspokojujeme s tým, čo sa doteraz vo veľmi 

ťažkých podmienkach dosiahlo a slabo prosperujeme, ba v 

niektorých dôležitých zámeroch začína stagnácia.  



220 
 

Kým napríklad v susednom Česku začal enormný záujem 

o cirkevné školstvo, ako hlavný dôvod sa uvádzajú 

nadpriemerné výsledky žiakov, najmä na cirkevných 

gymnáziách, o ktoré prejavujú veľký záujem nielen 

kresťanskí rodičia, ale aj ateisti. Významnú úlohu pri 

zabezpečovaní týchto škôl, určovaní dlhodobej koncepcie 

rozvoja,  zohrávajú práve zriaďovatelia škôl.  

O cirkevné školy na Slovensku je podstatne menší záujem 

ako bol doteraz. Preto by bolo potrebné hľadať príčinu 

tohto neutešeného stavu niektorých cirkevných škôl i v 

našej arcidiecéze, sformulovať dlhodobé ciele,  konkrétne 

opatrenia na riešenie a odstránenie vyskytujúcich sa 

problémov, zistených nedostatkov a snažiť sa nájsť 

spôsob, ako to čím skôr odstrániť. Vynaložiť úsilie by 

podľa môjho skromného názoru mal čím skôr v interakcii  

zriaďovateľ školy, kňazi vo farnostiach i všetci 

zamestnanci cirkevných škôl, aby cirkevné školstvo v 

našej arcidiecéze, ale aj na celom Slovensku, sa na základe 

výsledkov kvalitnej kresťanskej výchovy a vzdelávania 

začalo rozrastať, a tým ešte viac potvrdilo jednoznačnú 

nenahraditeľnosť pri všestrannom formovaní katolíckej 

mládeže.  
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Prílohy 
 

Na porovnanie s obdobím po prevzatí priestorov po štátnej 

škole v roku 1991 pridávame niekoľko fotografií (v 

prílohe č. 1) novovybudovaných odborných učební, 

laboratórií, zrekonštruovaných  chodieb, tradičných 

učební, kaplnky a iných priestorov školy. Zároveň 

pridávame aj ďalšie fotografie z 25 - ročnej činnosti 

obidvoch cirkevných škôl (pozri prílohy č. 2, 3 a 4). 

Príloha č. 1 (Novo vybudované a zrekonštruované 

priestory G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov) 

 

 
 
Kaplnka školy - posvätená o. biskupom Mons. A. Tkáčom v r. 1991, 
zrekonštruovaná podlaha kaplnky 
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Duchovný správca školy J. Kulan pri novoročnej posviacke priestorov 
školy (s miništrantmi, p. školníkom a p. upratovačkou) pred 
vybudovanou vrátnicou 

 
Duchovný správca školy  dp. J. Kulan pri novoročnej posviacke tried 
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Novoročná posviacka aj bufetu školy 

 

 
Obnovené priestory školy - prostredná chodba 



224 
 

 
Nanovo zrekonštruovaná prostredná chodba, vľavo vitrína s pohármi 
za športové súťaže (najviac za florbal) 
 

 
 

Skrinky pre žiakov a nové plastové dvere - prostredná chodba 
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Bežná trieda (4. A) - učitelia pri práci na metodickom dni 

 

 
Bežná trieda s interaktívnou tabuľou (3. A) - vzorová vyuč. hodina 
angličtiny  
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Zrekonštruovaná zborovňa školy 

 

 
 
Prebudovaný sklad - najprv na kanceláriu zástupcu riaditeľa školy, 
neskôr na kabinet slovenského jazyka 
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Zrekonštruovaná horná chodba budovy školy s novovybudovanou 
knižnicou pre učiteľov a žiakov 
 

 
Prebudovaný sklad na kanceláriu ekonomického úseku 
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Odborná učebňa  prírodovedných predmetov 
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Odborné laboratórium chémie 
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Učebňa spoločensko-vedných predmetov s interaktívnou tabuľou  
(uč. na metod. dni) 
 

 
Odborná učebňa nemčiny (počas metod. dňa uč.) 
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Riaditeľ školy v družnej debate s riaditeľom Diecézneho úradu v 
Košiciach 
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Príloha č. 2 (CZUŠ sv. Mikuláša Prešov) 
 

 

 

 

Vokálna skupina G.O.D. ´s, /u.v. pod vedením Jany Tomko 
Ferenčíkovej 

http://czus.comxa.com/index.php/foto-galeria/5-8-vyrocie-skoly/detail/82-8-vyrocie-skoly
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Komorný zbor učiteľov CZUŠ sv. Mikuláša 

 

Klarinetix pod vedením M. Mátyása, zást. riad. CZUŠ 

http://czus.comxa.com/index.php/foto-galeria/5-8-vyrocie-skoly/detail/74-8-vyrocie-skoly
http://czus.comxa.com/index.php/foto-galeria/5-8-vyrocie-skoly/detail/73-8-vyrocie-skoly
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Ľudová hudba uč. CZUŠ 

 

Detská  ľudová hudba CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove 

http://czus.comxa.com/index.php/foto-galeria/5-8-vyrocie-skoly/detail/85-8-vyrocie-skoly
http://czus.comxa.com/index.php/foto-galeria/5-8-vyrocie-skoly/detail/87-8-vyrocie-skoly
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Tanečná skupina  pod vedením p. uč. P. Ivana 

 

 

Školský orchester  CZUŠ  sv. Mikuláša Prešov počas vystúpenia 
v Čiernom orli Prešov 

http://czus.comxa.com/index.php/foto-galeria/5-8-vyrocie-skoly/detail/84-8-vyrocie-skoly
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Folklórny súbor Čipečka  pri  CZUŠ sv. Mikuláša Prešov 

 

 

Pedagogický kolektív CZUŠ sv. Mikuláša Prešov v roku 2015 



237 
 

 

 

Koledy pred Kaplnkou G a ZŠ sv. Mikuláša 
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Absolventi CZUŠ sv. Mikuláša Prešov 
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Príloha č. 3   

(Zamestnanci G a ZŠ sv. Mikuláša a 10. výročie školy) 

 

 

 

Pedagogický kolektív ZŠ sv. Mikuláša Prešov v roku 1992 
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1. pedagogický kolektív ZŠ a G sv. Mikuláša Prešov v roku 1993 

 

 

Učiteľský zbor v roku 1994 
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Učiteľský zbor v roku 1995 

 

 

Učiteľský zbor v roku 2001 - 10. výročie školy 
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Prevádzkoví zamestnanci, aj dôchodkyne,  v družnej debate s 
riaditeľom školy - pri 10. výročí školy 
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Príhovor riaditeľa školy pri príležitosti 10. výročia školy  
(vo veľkej zasadačke Krajského úradu v Prešove) 
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RNDr. Jozef Voskár, duch. otec  s riad. školy (10. výr. školy) 
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Sprava ekonóm školy, riaditeľ školy a Ing. Chovan 
(zabezpečoval počít. sieť)- stretnutie na  10. výročí školy 
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Priania k 10. výročiu školy 
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Z posedenia zamestnancov pri oslave 10. výročia vzniku 

školy (nasledujúce štyri fotografie) 
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252 
 

 

 

 

Pedagogický kolektív G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov  v roku 2015 
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Príloha č. 4 (Absolventi Gymnázia sv. Mikuláša Prešov) 

 

 

4.A G 

Triedny učiteľ:  Mgr. Marciová Mária 

1. absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 1997: 

Barbasová Jana, Basalová Libuša, Brunáriová Jarmila, Bučko Lukáš, 

Čontofalský Daniel, Djobeková Ingrid, Dulenčín Juraj, Fabián 

Branislav, Hajtolová Katarína, Harničár Marek, Höger Marcel, 

Jančíková Mária, Jochmanová Ivana, Komárová Monika, Kozák Jozef 

Kundrátová Andrea, Kundrátová Michaela, Kurimčák Jaroslav, 

Lichvár Marek, Madarasová Vlasta, Matiašová Juliana, Meričková 

Miriam, Molková Adriana, Nemec Peter, Palčáková Kristína, 

Šoltisová Anna, Tomková Mária, Uličná Stanislava, Vargová 

Hedviga. 
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4.B G 

Triedny učiteľ: RNDr.Pastorová Daniela, Mgr. Guregová 

Hedviga 

1. absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 1997: 

Bača Stanislav, Balážová Gabriela, Baran Radovan, Bertová Marta, 

Brunáriová Eva, Dzurovčin Daniel, Fekete Imrich, Gajdošová 

Katarína, Holingová Jana, Humeňanská Anna, Ištvan Pavol, Jacková 

Antónia, Kaža Matúš, Kanašová Jaroslava, Kmecová Mária, Krišková 

Daniela, Kundrátová Viera, Lazorová Lenka, Magdová Silvia, 

Matysová Lenka, Minarčíková Lenka, Nižník Jozef, Pavlinský Martin, 

Suchá Katarína, Stašíková Lucia, Šefčík Peter, Šankweilerová 

Marcela, Salašová Júlia, Uličná Helena. 
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4.A G 

Triedny učiteľ:Mgr.Marciová M.,RNDr.Jacková V.,Mgr.Korim J. 

Absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 2000: 

Bakoňová  Lenka, Blichár Radko, Duch  Jozef, Fabuľa Július, Fecko 

Ján, Benický Michal, Feketová Miloslava, Firkaľ Ján, Jurtinus Silver, 

Kall Pavol, Kmecová Dana, Kopčák Ján, Krajňák Stanislav, 

Krajňáková Lucia, Krupa Peter, Leššová Mária,  Marcinová Michaela, 

Marková Alexandra, Ondrej Peter, Paľová Juliana, Polča Branislav, 

Sabolová Tatiana, Semanová Magdaléna, Senderák Ján, Smolková 

Júlia, Šatanková Mária, Tomášová Dorota, Vallušová Martina,  

Varga Daniel, Vargová Anna, Vitališ Karol, Vrábľová Alžbeta. 
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4.A G 

Triedny učiteľ: Mgr.Dolanská E., Mgr.Šoltýsová M., 

Mgr.Kovalíková G. 

Absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 1999: 

Bačovčin Peter, Bakaľarová Katarína, Benický Maroš, Biroš 

František, Čibereová Katarína, Fečko Matej, Fečík Peter, Gálik 

Stanislav, Harakaľová Jana, Michal Jozef, Klimkovský Martin, 

Krličková Judita, Maňkoš  Milan, Onderková Zuzana, Orban Oto, 

Pančák Vladimír, Pepichová Mária, Poniková Jana, Sukovský Matúš, 

Šutková Lucia, Triščová Mariana, Turociová Alena, Vaňová Eva, 

Zajacová Kristína, Zajaková Vladimíra, Zapotoka Jakub, Žulová 

Ľudmila. 
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4.A G 

Triedny učiteľ: Mgr.Macejková Carmen 

Absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 2000: 

Babinčáková Zdenka, Bedroňová Mariana, Brehový Štefan, Brtková 

Júlia, Čontofalský Lukáš, Fogaš Viliam, Glovacká Daniela, Harčár 

Tomáš, Havrila Gabriel, Humeňanský Patrik, Jacková Zuzana, 

Kadaňková Anna, Kassayová Terézia, Kočiš Pavol, Koščová Zuzana, 

Lohyňa Vladimír, Matisová Gabriela, Mikolaj Lukáš, Miškuf Michal, 

Paľuvová Andrea, Polča Martin, Priščák Matúš, Ringerová Katarína, 

Sedláková Gabriela, Šimoňáková Stanislava, Štefaničová Daniela, 

Štefčík Branislav, Valluš Juraj, Vaško Miroslav, Vužňáková Lívia, 

Zeleňák Ján, Zgola Matúš. 

 



258 
 

 

Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr.Krajňáková Judita, Mgr.Koremová B., 

Mgr.Kupčihová Ľ., Mgr.Pastoráková E., Mgr.Germušková M., 

Mgr.Tkáčová A. 

 

1. absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2001: 

Balážová Júlia, Bednár Marek, Borovský Tomáš, Čekan Martin, 

Čontofalský Tomáš, Grejták Peter, Hagyáriová Adriana, Hruška 

Tomáš, Chlebovcová Bronislava, Ištvan Peter, Jančušová Viktória, 

Kehlová Mária, Komiňáková Katarína, Kožárová Emília, Kráľová 

Veronika, Leško Tomáš, Onofrej Štefan, Oskorypová Lenka, Polačko 

Jozef, Stašková Lenka, Šimko Vladimír, Šofranková Júlia, Tekeľ Ján 

Verbovský Ján, Zapotoka Dávid, Zborovská Anna. 
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4.A G 

Triedny učiteľ:  Mgr. Matoľáková Adriana, PaedDr. Kvarta 

Anton 

Absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 2001: 

 

Bačík Radovan, Biľ Radko, Čech Jozef, Fejková Lucia, Grejtáková 

Jana, Gruca Matej, Holeček Peter, Horvathová Katarína, Ivanecká 

Silvia, Kapová Jana, Kollárová Zuzana, Krajňák Pavol, Krestian 

Drahoslav, Meľuchová Beáta, Monová Miriam, Nováková Zuzana 

Novotná Michala, Onofrej Pavol, Onofrejová Zuzana, Pella Pavol, 

Regrutová Silvia, Repka Peter, Sisková Stanislava, Staneková 

Stanislava, Šofranková Magdaléna, Tuschlová Patrícia, Vaľko 

Miroslav, Vaľková Katarína 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr. Jurčenková Mária, Mgr. Balážová Gabriela,  

RNDr. Pastorová Daniela 

 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2002: 

Jakubeková Lýdia, Juhás Peter, Karas Juraj, Konečná Alena, Kováč 

Daniel, Križovenský Peter, Kvitkovičová Andrea, Langová Júlia, 

Leško Martin, Mihok Jozef, Palisko Alexander, Rojáková Petronela, 

Sedláková Mária, Semančíková Gabriela, Šalatová Ivana, Šimkovič 

Miroslav, Štroncer Mikuláš, Vaňo Ladislav, Vereščáková Mária. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: RNDr. TkáčMarcel, Mgr. Lovás Dušan 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2002: 

Bobková Lucia, Duda Miroslav, Farbulová Jana, Fečko Michal, 

Gáborová Eva, Gaľa Stanislav, Hajduk Róbert, Hasara Peter,  

Hermanovský Peter, Hrabovecký Pavol, Jančuš Štefan, Kmec 

Stanislav, Krestianová Katarína, Krupa Michal, Ľachová Zuzana, 

Litecká-Švedová Zuzana, Mikulová Mária, Novotný Martin, 

Olejňáková Júlia, Peregrinová Andrea, Pribulová Lucia, Pustá Beáta, 

Roháľ Tomáš, Seman Kristián, Sopková Daniela, Talpašová Lucia,  

Timčáková Silvia, Tuleja Ján 
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4.A 

Triedny učiteľ: RNDr. Pastorová Daniela 

 

Absolventi 4-ročnej formy štúdia z roku 2002: 

Brutovský Tomáš, Čekan Peter, Damankoš Ivan, Demková Michaela, 

Digoň Dušan, Engeľová Miroslava, Grančič Daniel, Hamžíková 

Mária, Haraksimová Dominika, Herkeľová Jana, Hurčíková Lucia, 

Jacková Emília, Janda Peter, Janič Pavol, Kačová Petra, Križ Gabriel, 

Kropuchová Lucia, Krumlovská Martina, Lipka Stanislav, Onofrejová 

Anna, Sotáková Mária, Štefanik Juraj, Tivadar Lukáš, Vlasatý Peter. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr. Mašlej Vladimír 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2003: 

 

Babiak Pavol, Babinčák Branislav, Hasara Jaroslav, Husár Jozef, 

Hvizdoš Martin, Jarias Vladimír, Kehl Pavol, Kislíková Mária,  

Kivader Ján, Kováč Ján, Kováč Peter, Kronová Lenka, Kucková 

Alena, Malčeková Dorota, Michalcová Martina, Mikloško Rastislav, 

Ondáš Vladimír, Onofrej Anton, Opočenský Tomáš, Pastor Rastislav, 

Petránová Zuzana, Petráško Martin, Repko Ľubomír, Stavač Martin, 

Trusa František, Vasičko Tomáš, Žonca Milan. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr. Hudačková Erika 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2003: 

 

Babinčák Michal, Bajtošová Zuzana, Bednarčíková Lenka, Borisová 

Lucia, Dubecká Lýdia, Dziak Vladimír, Harčárová Stanislava, 

Humeňaj Miroslav, Jacková Ivana, Jakubčová Lucia, Jeník Dalibor,  

Kapová Agáta, Korečko Martin, Kormaník Tomáš, Nagyová Monika, 

Nemec Martin, Olejárová Michaela, Ondria Peter, Onofrej Tomáš, 

Polačková Michaela, Pončák Viktor, Saganová Zuzana, Sedláková 

Daniela, Slávik Marián, Stredná Veronika, Vaľková Zuzana, Vereščák 

Milan, Vráblová Veronika. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: RNDr.TkáčMarcel, Mgr.Kupčihová Ľudmila 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2004: 

Balážová Martina, Borovská Martina, Dubaš Ján, Dzugas Michal, 

Ferenc Jozef, Fričová Lenka, Haraksimová Lívia, Haščin Mário, 

Janáková Miroslava, Kuba Vladimír, Lazorová Lenka, Mazurová 

Veronika, Mihok Michal, Mihoková Katarína, Moško Juraj, 

Namešpetra Juraj, Olejník Pavol, Pažinová Petra, Polomčáková Anna, 

Potocký Tomáš, Rešovský Marcel, Sakala Martin, Semanová Eva, 

Staško Jaroslav, Šefčík Michal, Škripková Zuzana, Šoltys Silvester, 

Vokálová Dominika. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr.Čičváková Monika 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2004: 

Antolová Nika, Baranová Blanka, Čižmárik Ján, Dancák Lukáš, 

Dúbravská Veronika, Grega Mário, Guttek Ján, Hopková Jana, 

Horváthová Michaela, Hudacká Zuzana, Kvasková Dominika, 

Lazorová Zuzana, Leššová Agáta, Marcinčin Matúš, Maťašovská 

Jana, Melegová Jana, Michalisková Monika, Petrušková Ľubica, 

Polačeková Petra, Potočňáková Mária, Radvanská Romana,  

Rákošová Katarína, Schuster Tomáš, Sopková Michaela, Sopková 

Zuzana, Stano Matej, Striničová Andrea, Šutková Viera, Tkáčová 

Lenka, Veberová Denisa 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr.Slimáková Jana 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2005: 

Cmorejová Ivana, Demčáková Ľubica, Fedor Ľubomír, Greif 

Vladimír, Harčár Dominik, Havrillová Miriam, Ivanecká Mária, 

Karahutová Lucia, Kaššayová Kamila, Kehl Jozef, Komár Matej, 

Krištof Kamil, Luptáková Zdenka, Macák Ján, Marton Karol, 

Matysová Lucia, Namešpetra Pavol, Pankievič Jozef, Petrán Ondrej, 

Poklembová Veronika, Repko Anton, Riedl Ladislav, Sakalová Lucia, 

Sučková Annamária, Štefanič Martin, Šťásek Karol, Urbanová Lenka, 

Zborovská Mária, Zborovský Peter. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Ing.Pavlík Eduard, Mgr.Lazorová Katarína 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2005: 

Adamčíková Danica, Bajtošová Jana, Čurilla Marián, Dolžová Ria, 

Fechová Lucia, Garčár Jakub, Hudáková Ľuboslava, Hőger Dominik, 

Jánošíková Lucia, Kačala Maroš, Karliková Iveta, Karolyiová Andrea, 

Knapová Andrea, Koščová Monika, Kováčová Zuzana, Križovenská 

Lenka, Makara Lukáš, Marciňáková Ivana, Martanovičová Soňa, 

Olejník Peter, Onderčová Soňa, Partila Damián, Petráško Ján, 

Potočňáková Terézia, Rákociová Adriana, Repková Ivana, Rokytová 

Alena, Sikorjaková Andrea, Šoltésová Emília, Švihurová Monika. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr.Šoltýsová Magdaléna 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2006: 

Barej Stanislav, Bialková Katarína, Bulková Ivana, Dankovič Dávid, 

Douděra Lukáš, Drab Tomáš, Dudová Zuzana, Garbárová Monika, 

Grega Lukáš, Hrabovecká Michaela, Hric Michal, Keruľová Anna, 

Kolpáková Martina, Kovaľová Anna, Krestianová Andrea, Lazorík 

Jakub, Lizáková Mária, Mihalik Julián, Mihoková Katarína, 

Miklušová Lucia, Partl Martin, Petruš Matej, Repko Stanislav, Sikora 

Tomáš, Suchodolinský Peter, Šarová Katarína, Šivecová Zuzana,  

Škerhák Dominik, Štefanik Daniel, Tomko Samuel, Turáková Mária, 

Verbovský Jozef, Vráblová Jana, Zubková Lenka, Žulová Antónia. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr.Tkáčová Jana, Mgr.Reguliová Adriana 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2006: 

Andrejčáková Mária, Baláž Igor, Balogová Henrieta, Baranová 

Veronika, Benková Daniela, Dzugasová Gabriela, Fabian Martin, 

Falatová Miroslava, Fedorková Dominika, Geci Jakub, Goliašová 

Slavomíra, Hein Lukáš, Kanašová Tatiana, Kaščák Igor, Kičková 

Zuzana, Kinčáková Michaela, Kvaska Dušan, Leitmannová Andrea, 

Melegová Daša, Mičková Andrea, Mihoková Lívia, Peregrinová 

Ivana, Repková Mária, Rojáková Ingrid, Sabolová Martina, Sekerová 

Zuzana, Simanová Barbora, Trusová Zuzana, Uhlár Tomáš, Verčimák 

Vladimír, Vilčeková Jana, Vlasatá Eva, Vlasatý Ján, Vokál Ernest. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr. Regecová Andrea 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2007: 

Bortňák Radovan, Bujnovská Tatiana, Falatová Lenka, Fedorko Igor, 

Fesič Tomáš, Háberová Zuzana, Hőger František, Jančušová Jana, 

Karahuta Miroslav, Komiňáková Mária, Koščo Ján, Kováč Martin, 

Kováčová Júlia, Krivda Marek, Kuba Adrián, Leláková Agáta, 

Liskayová Martina, Makarová Miroslava, Maňkoš Juraj, Mikloš 

Tadeáš, Mikolajová Daša, Ondrej Filip, Ondriová Veronika, 

Partila Ján, Poklembová Katarína, Reichlová Helena, Sedlák Michal 

Sikorjak Martin, Straková Jana, Šefčík Dominik, Špesová Kamila, 

Vrábľová Markéta, Zeleňáková Mária. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr. Kučerová Martina 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2007: 

Andrejčáková Júlia, Bujnovská Veronika, Byncová Janka, Dancáková 

Mária, Demčák Dávid, Dlugoš Viliam, Drutarovská Jana, Ferenc 

Matej, Gáborová Miriam, Greifová Juliána, Hajduk Martin, Juraško 

Ľuboš, Kanaš Miroslav, Kanuščáková Miroslava, Kočiško Lukáš, 

Kozák Jakub, Krištofová Mária, Kvitkovičová Lucia, Langa Adam, 

Lizák Leontín, Lopuchovská Lucia, Lukáčová Monika, Martonová 

Petra, Milý Tomáš, Moskvič Róbert, Nemcová Mária, Novotný 

Stanislav,  Olejár Richard, Popovec Ivan, Sabanošová Veronika, 

Sláviková Lucia, Šarišská Lenka, Šmelko Roman, Tkáčová 

Alexandra. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr.Koremová Beáta, Mgr. Gavurová Miroslava 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2008: 

Baňas Martin, Benková Veronika, Čisáriková Nikola, Dugas 

Stanislav, Gumanová Lýdia, Hruška Maroš, Janáková Stanislava,  

Kačalová Stanislava, Kmec Tomáš, Kolarčíková Mária, Kuchárová 

Nina, Lipka Peter, Luterán Peter, Macejková Ľudmila, Michňák 

Tomáš, Mikluš Lukáš, Munková Veronika, Poklemba Jakub, 

Rákošová Anežka, Rákošová Lucia, Repčáková Patrícia, Sabolová 

Denisa, Slavkovský Dominik, Stachoňová Anna, Šutko Daniel, 

Vojteková Veronika. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr.Banasová Monika 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2008: 

Adamuščin Timotej, Antolová Anna, Antoňák Miroslav, Baranová 

Mária, Barvirčáková Monika, Gardošíková Zuzana, Goč Tomáš, 

Goliašová Zuzana, Hajduk Tomáš, Harčárová Zuzana, Hudák Marek, 

Hudák Michal, Karasová Elena, Karasová Marta, Köhlerová Lucia, 

Kolinčák Matúš, Kovaľová Karolína, Krupa Peter, Magdová Júlia, 

Martanovič Lukáš, Mrázová Beáta, Onofrejová Ivana, Pankievičová 

Anežka, Rosiarová Sandra, Suchodolinský Ján, Škerháková Mária,  

Šofranková Lucia, Tisoňová Michaela, Tomková Lucia, Vilček 

Miroslav, Zajacová Antónia, Žiak Jakub. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr.Onufráková Silvia, Mgr. Mašlejová Jana 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2009: 

Adamovová Veronika, Cichý Jakub, Fürješová Barbara, Galdunová 

Lenka, Gállová Ľudmila, Garbár Marián, Hruška Lukáš, Hudačko 

Jakub, Kičková Katarína, Komorník Lukáš, Krupa Martin, Kuchárová 

Katarína, Kušníriková Zuzana, Matejová Ivana, Matisko Jakub, 

Olejníková Zuzana, Onuferová Simona, Osifová Barbara, Palaščák 

Lukáš, Poláčková Ivana, Poník Pavol, Potocká Zuzana, Sabol Daniel 

Sabolová Mária, Sedláková Andrea, Šoltísová Daniela, Šramek 

Marcel, Tomková Natália, Vavrek Šimon. 
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Oktáva A 

Triedna učiteľka: Mgr. Kohútová Miriam 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2009: 

Bujnovský Richard, Čech Timotej, Drobňák Tomáš, Drozdová 

Dajana, Dziaková Andrea, Fecková Barbora, Fedorko Filip, Fertaľová 

Dominika, Feťková Jana, Harčárová Andrea, Heinová Tereza, 

Hudáková Stanislava, Chovancová Mária, Kuzemka Igor, Legnavská 

Ivana, Lipková Anna, Masliš Emil, Mathiová Lýdia, Milý Maroš 

Mráz Miroslav, Pervanová Martina, Plavčan Marek, Slivkaničová 

Jana, Šofranková Veronika, Šutková Zuzana, Taišová Andrea. 
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Oktáva A 

Triedna učiteľka:RNDr. Lapšanská Bibiána, Mgr. Janošíková 

Silvia, Mgr. Krištofovová Juliána, Mgr. Zbojovská Miriam 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2010: 

Antol Robert, Baluchová Mária, Belušková Veronika, Biroš Matej, 

Čekanová Daniela, Čičváková Dominika, Ďaďovská Lucia, Fejerčák 

Vladimír, Fogaš Vladislav, Giňovská Ivana, Grejták Tomáš, Háberová 

Michaela, Jabczun Jakub, Kaduková Dušana, Kaščáková Sidónia, 

Kostelníková Jana, Krivda Luká, Lupač Jakub, Malik Michal, Markuš 

Jakub, Mikolaj Michal, Palenčar Matúš, Pavlinská Miroslava, 

Provázková Mária, Sabolčík Peter, Smetana Matej, Staurovská Lucia 

Šutko Peter, Vavrek František, Viťáková Veronika, Vojteková 

Michaela, Zapotoková Dominika. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr.Vargovčík Radoslav 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2010: 

Brunáriová Lucia, Cichá Anna, Čabalová Lucia, Černická Margaréta, 

Čontofalská Mária, Čtvrtníčková Petra, Džubinská Andrea, Hamara 

Tomáš, Himič Lukáš, Hrabčáková Zuzana, Kazimírová Martina, 

Komiňák Pavol, Krištofová Alena, Laskovský Vlastislav, Leško 

Dávid, Leššová Monika, Marcin Pavol, Marinčáková Miroslava, 

Matíková Katarína, Oravec Lukáš, Palša Vladimír, Pazdič Marek, 

Pazdičová Renáta, Polaček Pavol, Príhodová Dominika, Priščák Juraj, 

Semancová Diana, Siváková Petra, Šuťáková Annamária, Talpaš Ján, 

Tkáčová Zuzana, Vrábel Michal, Žiak Ján. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: PaedDr. Pekáriková Ľudmila 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2011: 

Adamkovičová Veronika, Aronová Stanislava, Baláž Ľuboš, Baranová 

Slavomíra, Bortňáková Petra, Drutarovský Tomáš, Fejerčák Tomáš, 

Herkeľ Marek, Imrichová Andrea, Jurašek Štefan, Kaščáková Dorota,  

Kopčáková Mária, Koščová Kristína, Kozáková Lucia, Lazoň 

Sebastián, Lešková Zuzana, Mathiová Monika, Michniewicz Samuel, 

Novotný Branislav, Olexík René, Osifčin Gabriel, Palaščák Juraj, 

Pavuk Juraj, Polanský Martin, Pulík František, Sepešiová Lenka, Smik 

Ladislav, Šaro Igor, Štefániková Dominika, Ungvarská Mária, 

Valičková Frederika, Varjan Michal, Žarnay Jakub. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr.Wožniaková Mária 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2011: 

Babinčák Marián, Barteková Adriana, Barvirčák Marko, Blichár 

Šimon, Čirč Lukáš, Fesič Matej, Feťková Mária, Figeľ Peter, Goč 

Juraj, Imriščáková Stela, Katriňák Jozef, Kentoš Matej, Kiseľa Patrik, 

Kocan Dávid, Kolinčáková Dominika, Krajčirovič Martin, Kravec 

Marek, Kundrátová Jana, Lizáková Júlia, Marinčáková Michaela, 

Matíková Lucia, Medvecký-Heretik Jakub, Mikolajová Kamila, 

Pellová Sára, Poklembová Terézia, Sakalová Silvia, Smetanka Tomáš, 

Sučková Andrea, Šofranko Ján, Štofaňák Mikuláš, Šuťák René, 

Tkáčová Júlia, Tobiaš Jakub, Vavreková Mária, Zajacová Ľudmila. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Tkáčová 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2012: 

Adamov Tomáš,  Antolová Simona,  Baculík Martin, Bačová Erika, 

Barvirčák Matej,  Belušková Eliška, Berková Miriam, Bernát Tibor, 

Blichárová Annamária,  Bortňáková Erika,  Čičvák Tomáš,  Daňko 

Matúš,  Fabianová Dominika,  Fedor Filip, Hrušecký František, 

Hvizdoš Marek,  Kravec Michal, Kušníriková Veronika, Maňkoš 

Daniel, Melegová Nikola, Michniewicz Šimon, Perecárová Katarína, 

Reľovský Dominik, Sabolčíková Mária, Semešová Annamária, Smelý 

Martin,  Staruch Chantal Rosa, Šandrej Ján, Šoltés Peter, Šoltésová 

Dominika, Vanca Martin, Vasilišinová Mária, Vraníková Marianna, 

Žiaková Magdaléna. 



282 
 

 

Oktáva B 

Triedny učiteľ: RNDr. TkáčMarcel 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2012: 

Adamkovičová Anna, Bochňová Petrana, Eliáš Peter, Fábryová 

Simona, Fellegiová Veronika, Gajdošová Jana, Hudačková Lenka, 

Hudáková Vanda, Kmec Peter, Koltáš Filip, Kováč Stanislav, 

Kozáková Simona, Miklošová Lenka, Mikolajová Michaela, Mularčik 

Martin, Palša Ján, Pazdičová Zuzana, Pervanová Miroslava, Pišúth 

Tomáš, Poláková Natália, Popík Kamil, Rehák Michal, Sedlák Tomáš, 

Straková Mária, Straková Mária, Straková Soňa, Šofranková Nikola, 

Štefániková Nikola, Tomčufčíková Andrea, Uličná Patrícia, Uličný 

Šimon, Verčimáková Martina, Vojteková Veronika, Voľanská 

Dominika. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Šoltýsová 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2013: 

Adamuščinová Elena, Bilanovičová Veronika, Černická Lenka, 

Červeňáková Jana, Česlárová Jana, Dancáková Lucia, Dulín Adam,  

Fričová Veronika, Geci Samuel, Guľaša Lukáš, Halaga Dávid, 

Chovanec Michal, Imrichová Natália, Jabczun Dominik, Jurašek 

Radovan, Karabinošová Mária, Kendická Monika, Kiseľová Lucia, 

Kvitkovičová Mária, Laskovská Sára, Leššová Silvia, Lux Marcel, 

Marettová Mária, Mašlej Juraj, Novotný Jozef, Očovská Zuzana, 

Piroh Matúš, Príhodová Alexandra, Riedl Matúš, Rusňáková Zuzana,  

Semančíková Soňa, Topor Peter, Tormová Jana, Vajda Jozef. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Ing. Eduard Pavlík 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2013: 

Baňas Ján, Birošová Michaela, Bulková Andrea, Butalová Mária, 

Capová Sára, Čačíková Mária, Dubecká Marianna, Engeľová 

Mariana, Gomboš Šimon, Gombošová Veronika, Imrichová Veronika, 

Javorská Alexandra, Jurčišinová Ivana, Kakaščíková Zuzana, 

Komárová Juliana, Kovaľová Martina, Kravec Matúš, Kvokačková 

Barbora, Lörincová Monika, Lupač Juraj, Novotná Katarína, Novotný 

Ivan, Ondrej Ján, Raševová Simona, Ržonca Kristián, Sajdáková 

Simona, Sallai Peter, Sečová Michaela, Sendžová Michaela, Tkáčová 

Ivana, Váhovská Romana. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Čičváková 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2014: 

Bednarčáková Denisa, Birošová Viktória, Dzivý Daniel, Dzugas 

Peter, 

Džubinská Daniela, Fogaš Tomáš, Garbárová Veronika, Gregová 

Stanislava, Ha-Dac Peter, Harčárová Alexandra, Kanašová Katarína, 

Kaňuková Šarlota, Korem Samuel, Kovaľ Kristián, Macko Jakub, 

Maček František, Marcinová Alexandra, Matejová Veronika, Mikloš 

Jakub, Mikolaj Pavol, Mikolajová Henrieta, Pavúk Jakub, Slavkovský 

Daniel, Slivkaničová Simona, Šofranková Darina, Tache Daniel, 

Tkáčová Daniela, Toporová Eva, Vargovčík Marek, Vojteková 

Kristína. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Vojtek 

Adamovová Mária 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2014: 

Baculíková Mária, Berta Jozef, Dulín Filip, Džurmanová Lucia, 

Fedorová Daniela, Galová Magdaléna, Haboráková Patrícia, Háberová 

Barbara, Hudačková Lucia, Chlebuš Andrej, Jurová Zuzana, Karafová 

Klaudia, Kaščák Michal, Koltášová Anna, Kušnírová Mária, 

Kvokačková Michaela, Longauerová Antónia, Majirský Marek, 

Marcinová Miroslava, Mikuláková Katarína, Palaščák Miron, Pališin 

Matúš, Perecár Patrik, Sabolová Klaudia, Seman Alexander, 

Semančíková Ivica, Scholtz Marek, Slezáková Nikoleta, Šandorová 

Barbora, Tokarčík Lukáš, Tomečko Matúš, Vasilišin Peter. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD. 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2015: 

Brunari Adam, Daňová Lenka, Demčáková Paulína, Goboňa Daniel, 

Goboňa Tomáš, Hőger Benedikt, Hrabčáková Dominika, Hristov 

Ivan, Hudáková Linda, Hurný Michal, Ivanková Barbora, Jeriga 

Branislav, Jura Peter, Krivdová Jana, Križan Peter, Lapšanský Tomáš, 

Lojová Ingrid, Malatinec Štefan, Pavlíková Elena Mária, Rehák Karol, 

Sedlák Matej, Seman Samuel, Soták Šimon, Šťastná Lucia, Vanca 

Adam, Zubrický Adam, Žiak Milan. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr. Mašlejová Jana 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2015: 

Čech Damián, Džurman Kamil, Fabuľová Simona, Gállová Petra, 

Gibová Veronika, Greplová Lucia, Imrich Martin, Jacková Simona, 

Jusko Jakub, Jusková Slavomíra, Kancírová Kristína, Kaščák Pavol, 

Kolinčák Ján, Krištof Štefan, Kurucová Veronika, Marton Adam, 

Mašlejová Michaela, Matejovský Branislav, Mikuláková Petra, 

Mitterová Monika, Pirohová Zuzana, Poník Ján, Potočňák Marcel, 

Saloka Samuel, Slavkovský Michal, Solej Rastislav, Šelleng Lukáš, 

Štofková Terézia, Tomaščin Miroslav, Tutková Tatiana. 
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Oktáva A 

Triedny učiteľ: PaedDr. Miriam Kohútová 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2016: 

Anna Bartková, Nikola Bartková, Dominik Cenker, Klára 

Dopiráková, Júlia Dúbravská, Jozef Feťko, Damián Garbár, Valentín 

Harčár, Miloš Jabczun, Katarína Jurová, Aneta Lazoňová, Jana 

FrantiškaMalatincová, Marek Maľuk, Natália Matviaková, Zuzana 

Michniewiczová, Ivana Minčáková, Branislav Osif, Tatiana 

Palenčárová, Daniel Tadeáš Pavlík, Martina Sajdáková, Petra Smelá, 

Damiána Uličná, Lenka Vasilišinová. 
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Oktáva B 

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Banásová 

Absolventi 8-ročnej formy štúdia z roku 2016: 

Matúš Adamuščin, Adam Biroš, Stanislav Duch, Mária Fogašová, 

Erik Gladič, Mária Goboňová, Gabriel Ha-Dac, Klára Kalinayová, 

Mária Krajčirovičová, Dávid Križan, Dorota Medvecká-Heretiková,  

Patrícia Murinová, Slavomíra Nemčíková, Simona Plavčanová, Denis 

Pončák, Nikola Raceková, Mária Sedláková, Šimon Škvarko, 

Miroslav Vaňo. 
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JOZEF BERTA 
 
Nar. 15. 6. 1950, Košice. Študoval na Pedagogickej fakulte v Prešove 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – anglický jazyk). 1982 

PaedDr., PF v Nitre. 1992 - 1997 doktorandské štúdium na FF UPJŠ v 

Prešove, 1997 dizertačná skúška. 1983 špecializačné štúdium - inštruktor 

didaktickej techniky na KPÚ v Prešove; 1997 funkčné štúdium, MCP v 

Prešove; 2003 Academia Istropolitana, Bratislava - projektový manažment a 

štrukturálne fondy; 2011 - inovačné funkčné štúdium, MPC Bratislava.  

V r. 1976 - 1991 učiteľ ZŠ v Šarišských Bohdanovciach, posledné roky ako 

riaditeľ ZŠ, tiež riaditeľ OŠ v Šarišských Bohdanovciach. V r. 1991 - 2015 

riaditeľ Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove; v  r.  2006 - 2015 aj riaditeľ 

CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove. Od 1. 8. 2015 na dôchodku.  

V r. 1980 – 1990 člen sekcie slovenského jazyka Okresného pedagogického 

strediska v Prešove;  v r. 1984 – 1989 člen sekcie názorného vyučovania pri 

Okresnom pedagogickom stredisku v Prešove a člen poradného zboru pri 

kabinete didaktickej techniky Krajského pedagogického ústavu v Prešove; od 

r. 1991-2004 člen  redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v 

škole, časopisu pre otázky jazyka a literatúry; po r. 1989 člen rôznych komisií 

a expertných skupín pri MŠ SR; člen Kolégia pri Arcibiskupskom úrade - 

Košice. 

Publikačná činnosť v odborných a metodických časopisoch z lingvistiky, 

pedagogiky a filozofie; 

Bibliografia druhého dvadsaťročia časopisu Slovenský jazyk a literatúra v 

škole 1974 - 1994; Slovenskí jazykovedci 1997, 1998, 2009; Bulletin školy, 

1992,  2001. Jazykovokomunikačná príručka. Prešov, 2008. 

Pracoval v oblasti teórie vyučovania slovenského jazyka.  
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