Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov, Hlavná ulica 67, Košice

Kováčska 28 otvorí svoje brány od budúceho školského roka
Rehoľa premonštrátov - Opátstvo Jasov obnoví Premonštrátske gymnázium na Kováčskej 28
v Košiciach. Ministerstvo školstva SR udelilo Rádu súhlas na to, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť
otvoril cirkevné gymnázium.
„Je to pre nás premonštrátov historický okamih. Vraciame sa v tomto smere k svojmu poslaniu,“
hovorí opát Rádu premonštrátov Ambróz Martin Štrbák, O.Praem.. „Pred tromi rokmi, už keď som sa
ujal funkcie opáta, mal som taký sen. Chcel som vrátiť do našich priestorov na Kováčskej ulici mladých
ľudí, študentov a pedagógov. Atmosféra školy, vzdelávania podľa mňa k týmto nádherným
historickým priestorom patrí, pretože gymnázium sídlilo v týchto miestach od nepamäti. Kováčska 28
v sebe nesie kus histórie nielen nášho Rádu, ale celého mesta Košice,“ dodáva opát Ambróz.
Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium
v nej pôsobilo už od 17.storočia. Samotní premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku
1811. „V prvej polovici 20.storočia sa pod naším vedením stalo Premonštrátske gymnázium
inštitúciou s vysokou odbornou i pedagogickou úrovňou a významným pôsobením v meste. Určite
chceme nadviazať na tradíciu kvality – kvalitu pedagógov tak aj študentov,“ hovorí opát. Gymnázium
Kováčska 28 otvorí svoje brány od 2. septembra nasledujúceho školského roka.
LATINČINA, GRÉČTINA
„Jedinečnosť nášho gymnázia bude spočívať vo vyučovaní latinského jazyka a ako
voliteľného predmetu gréckeho jazyka, ale takisto aj filozofie a základov myslenia. Pôjde teda o
klasické gymnázium s vyučovaním latinského jazyka popri štandardnom vyučovaní základných
dvoch cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny,“ vysvetľuje opát. Gymnázium plánuje pre svojich
študentov organizovať rôzne exkurzie, škola sa bude zapájať do rôznych projektov. Okrem domácich
pedagógov by na nej mali pôsobiť medzinárodní lektori. Študenti s najlepšími výsledkami budú môcť
ísť na výmenné pobyty do škôl v USA či v Nemecku. Škola bude svojím študentom poskytovať
stravovanie, pre mimokošických študentov aj ubytovanie. Gymnázium sa nachádza približne 7 minút
od železničnej a autobusovej stanice.
REKONŠTRUKCIA, MODERNÉ VYBAVENIE
Študenti a pedagógovia sa od septembra vrátia na prvé poschodie Kováčskej 28. Náklady na
nevyhnutnú rekonštrukciu a úpravy odhaduje Rád vo výške 50 tisíc eur. Gymnázium bude mať od
začiatku modernú počítačovú miestnosť a vybavenie tried. „Rekonštrukciu budeme financovať

z vlastných zdrojov, privítame samozrejme akúkoľvek pomoc a podporu od sympatizantov
a dobrodincov. Budeme sa snažiť využiť aj zahraničné zdroje, napríklad pomoc nemeckej biskupskej
konferencie - Renovabis,“ hovorí M. Štrbák.
JASOVSKÍ PREMONŠTRÁTI
Rád premonštrátov založil v roku 1121 sv. Norbert z Xantenu, v údolí zvanom Prémontré. Na
Slovensko sa rehoľa rozšírila ešte počas jeho života. V súčasnosti pôsobia premonštráti opátstva
v Jasove, v Košiciach a v Lelese.
Jasovský kláštor, ktorý je centrom rehole, je jednou z najvýznamnejších sakrálnych stavieb na
Slovensku a s rozlohou takmer jeden hektár je najväčším neskorobarokovým komplexom. V Košiciach
patrí premonštrátom Premonštrátsky kostol, označovaný aj ako jezuitský či maďarský na Hlavnej ulici,
takisto Rehoľný dom a budova na Kováčskej 28. Premonštrátske gymnázium figurovalo v sieti starých
cirkevných košických gymnázií do roku 1946 a v rokoch 1946 – 1996 ako štátne gymnázium.
Gymnázium vychovalo tisíce študentov, navštevovali ho napríklad svetoznámy spisovateľ Sándor
Márai, či sochár Ján Mathé.Na pôde Kováčskej 28 sídlila prvá vzdelávacia inštitúcia už v roku 1657,
keď tu pôsobila biskupská univerzita. Samostatné gymnázium vzniklo na Kováčskej 28 v roku 1777,
premonštráti sa ho ujali v roku 1811. Prvé štátne gymnázium vzniklo v roku 1919, v rokoch 1937/38
bola Kováčska 28 najväčším gymnáziom v Československu s 1115 študentmi a 25 triedami.
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