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PRVÝ POVOJNOVÝ ŠKOLSKÝ INŠPEKTOR NA ŠARIŠI PAVEL GALLO
1
 

 

Nadežda Jurčišinová 

 

V prvom decéniu existencie Československa zažil pedagóg a kultúrno-osvetový 

pracovník, rodák z Liptovského Sv. Mikuláša, Pavel Gallo jedno z najnáročnejších 

a najzložitejších období vo svojej kariére – stal sa prvým školským povojnovým inšpektorom 

na Šariši. S prevzatím tejto funkcie bola spojená realizácia závažných zmien v školstve 

v tomto regióne, ktoré korešpondovali so školskou politikou nového československého štátu.  

Pavel Gallo sa narodil 20. januára 1884 Liptovskom Sv. Mikuláši – Vrbica
2
  v rodine 

kožušníka Michala Gallu (1853 – 1896) a jeho manželky Evy, rodenej Benkovej. Ľudovú 

školu vychodil v rodnom mestečku a v štúdiu pokračoval na meštianskej škole (1894 – 1895). 

Základy vzdelania mu  vštepovali aj tu pôsobiaci učitelia Gregor Uram Podtatranský a Karol 

Ruppeldt. V nasledujúcom školskom roku prešiel študovať na evanjelické gymnázium 

v Banskej Bystrici (1895 – 1896)
3
 a po ukončení 1. ročníka prestúpil na gymnázium 

v Kežmarku, kde zotrval tiež len rok a po absolvovaní druhého ročníka sa päť vrátil na 

gymnázium v Banskej Bystrici, kde v roku 1899 zmaturoval. Jedným z učiteľov na tejto 

škole bol Ján Kmeť, opora slovenských študentov. Gallo sa rozhodol pokračovať 

štúdiu, zvolil si učiteľské povolanie a tak sa stal v roku 1899 študentom učiteľského ústavu 

na evanjelickom kolégiu v Prešove. Po absolvovaní 3. ročníka na tejto škole kolégiu sa 

rozhodol prestúpiť na učiteľský ústav v Šoprone, kde skončil štvrtý ročník a získal učiteľský 

diplom.
4
      

Prvé pedagogické skúsenosti získal počas učiteľského pôsobenia v Nemeckej Palánke 

v Báčke (od roku 1903), kde sa počas trojročného pôsobenia stretával s tu pôsobiacim 

farárom Igorom Štefánikom, bratom Milana Rastislava Štefánika, s ktorým sa Gallo mal 

príležitosť stretávať. Odtiaľ ho rodná evanjelická cirkev v Litovskom Sv. Mikuláši povolala 

späť domov a tak v od roku 1906 až do roku 1918 pôsobil ako učiteľ mikulášskej evanjelickej 

cirkvi. Okrem pedagogickej činnosti sa tu venoval aj rozvíjaniu spoločensko-kultúrneho 

života. Pre svojich súčasníkov v okolí bol známy z práce v slovenskom ochotníckom 

speváckom spolku Tatran v Liptovskom Sv. Mikuláši (1908 – 1918), v ktorom pôsobil ako 
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 Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0115/12 Historický vývin východného Slovenska v kontexte 

moderného národného vývinu Slovákov v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia 
2
 Používal pseudonym Jaloux, Olga, Pozorovateľ, Priateľ mládeže, Škôldozorca. In: Slovenský biografický 
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riaditeľ, herec, režisér divadelných predstavení a dirigent speváckeho zboru.  Teda ako mladý 

učiteľ prevzal po predošlom dirigentovi Milošovi Ruppeltovi jeho miesto a svojou 

„mladistvou ambíciou veľkolepo oživil spevokol“. Rok čo rok organizoval v Liptovskom Sv. 

Mikuláši divadelné predstavenia a koncerty, na ktorých odzneli skladby Milana Licharda, 

Mikuláša Schneidera - Trnavského a iných,  odohrali  sa divadelné predstavenia hier od Jána 

Palárika, Sama Chalupku a Jozefa Gregora – Tajovského, čo nebol vo vtedajších 

 podmienkach v Uhorsku bezproblémové a jednoduché.
5
 V roku 1913 zorganizoval veľký 

koncert pri príležitosti 40. jubilea Tatrana.  

Zapojil sa aj do politického života. V tej dobe nebol neznámou osobnosťou 

v národnom živote Slovákov, práve naopak, písomné kontakty udržiaval s predvojnovým 

predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) Matúšom Dulom, so spisovateľom Pavlom O. 

Hviezdoslavom, slovenským literárnym kritikom, jazykovedcom a publicistom Jozefom 

Škultétym, divadelným organizátorom, národovcom a slovenským národným činiteľom a 

etnografom Andrejom Halašom a inými. V jednom z listov z 18. júla 1914 sa naňho činovníci 

SNS v Turčianskom Sv. Martine obrátili so žiadosťou, aby prevzal podpisové hárky na 

podporou slovenského školstva a rozdal ich v Súčanoch a v okolitých obciach. Išlo o súrnu 

záležitosť, pretože ako zdôrazňovali: „... treba už prosbopisy poslať aj s podpisnými hárkami 

snemu a vláde“.
6
  Požiadali ho, aby urgoval aj ostatných zberateľov podpisových hárkov ich 

skoré odoslanie do Martina. Zvlášť ho upozorňovali, aby sa pozbieral hárky aspoň v tých 

obciach, kde „bývajú národne prebudenejší ľudia...“.  

Pavel Gallo bol jedným z dvetisíc účastníkov slávnostného manifestačného 

zhromaždenia 1. mája 1918 konaného Liptovskom Sv. Mikuláši, kde odznela Vavrom 

Šrobárom skoncipovaná mikulášska rezolúcia – prvý otvorený oficiálny ohlas zo Slovenska 

počas prvej svetovej vojny. Bola v nej vyjadrená požiadavka samourčenia pre slovenský 

národ a hovorila, aj keď len hmlisto a nie celkom vyjasnenej forme, o prianí slovenského 

národa spojiť sa s bratským českým národom v spoločnom štátnom zväzku.
7
 Ohlas 

mikulášskych prvomájových osláv a predovšetkým prijatej rezolúcie rýchlo prekročil hranice 

Slovenska a dostal sa i za hranice Rakúsko-Uhorska, čo neušlo pozornosti uhorských 

úradných miest. Nastalo vyšetrovanie a vypočúvanie najprv predstaviteľov mikulášskych 

sociálnych demokratov a organizátorov prvomájovej manifestácie a potom aj ďalších 

                                                 
5
 Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (LA SNK) Martin, sign. 112Y3. STODOLA, Ivan. Pavol Gallo 

zomrel. 
6
 LA SNK Martin, sign.  98 A 21.  List SNS Pavlovi Gallovi z 18. 7. 1914. 

7
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účastníkov, medzi ktorými bol aj evanjelický učiteľ Pavel Gallo. Na základe vyšetrovania 

minister vnútra listom č. 72/1918 – dôv. nariadil, že Pavel Gallo musí narukovať na vojnu.
8
 

Táto hrozba sa už nestihla zrealizovať, pretože sa  o niekoľko mesiacov bol v Prahe 28. 

októbra 1918 vyhlásený samostatný česko-slovenský štát a krátko na to sa prvá svetová vojna 

skončila. Zo slovenskej strany bola kľúčovým aktom prihlásenia sa k nové štátu Martinská 

deklarácia prijatá ako samostatný štátoprávny dokument 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. 

Martine.
9
    

Vznikom Československa sa zmenil aj život Pavla Gallu. Nové orgány česko-

slovenskej štátnej moci pristúpili v zásadným zmenám vo všetkých oblastiach spoločenského 

života, vrátane školstva, kde sa uskutočnili zmeny v oblasti právnej, organizačnej, 

administratívnej a pedagogickej. Vytvárala sa sieť škôl v súlade s možnosťami, princípmi 

a požiadavkami nového štátu. Jedným z prvých krokov nových školských orgánov bolo 

zriaďovanie školských inšpektorátov na čele s novým ľuďmi. Za prvých  školských 

inšpektorov boli menovaní národne uvedomelí slovenskí učitelia, pochádzajúci prevažne 

z Liptova, Turca, Oravy a okolia Myjavy.
10

 Priebeh zmien na východnom Slovensku a 

v meste Prešov bol diktovaný celkovou spoločensko-politickou klímou, ktorú sprevádzali 

ťažkosti a problémy späté so zložitým procesom začlenenia Šariša do československého 

štátu. Z tohto dôvodu sa k realizácii nových úloh v školstve na Šariši pristúpilo v januári 

1919, keď sa stal Prešov sídlom Šarišskej župy. Za prvého župného školského inšpektora bol 

vymenovaný vtedy 35-ročný Pavel Gallo. Ako jeden z piatich učiteľov ľudových škôl 

Liptovskej župy bol vymenovaný do tejto náročnej funkcie. Po 20 rokoch prišiel opäť do 

Prešova, kde prostredie nebolo preňho celkom neznáme, pretože mesto poznal zo 

študentských čias. Gallo ako prvý na území Slovenska prevzal 10. januára 1919 za vojenskej 

asistencie úrad župného školského inšpektora do slovenských rúk
11

 a to od bývalého 

školského inšpektora Eleméra Szabóa, ktorý nechcel odstúpiť a tak bol na svojom majetku 

internovaný. Do služby na úrade pod jeho vedením sa prihlásil len zástupca škôldozorcu 

Imrich Miko, pridelený správca Július Vick a učiteľ Lukáč. Pavel Gallo ich poveril, aby v čo 

najkratšom čase prevzali zariadenie a spisy týkajúce sa školstva.
12

 

                                                 
8
 HRONSKÝ, Marián. Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese 

národnooslobodzovacieho zápasu. Bratislava : Veda, 2008, s. 84. 
9
 HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav. Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-

Slovenska. Bratislava : Veda, 2008, s. 259-284.   
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boli vymenovaní aj niektorí navrátivší sa legionári. 
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 LA SNK, Martin, sign. 3G21. GALLO Pavel. Prví školskí inšpektori po prevrate. Spomienky. 
12

  GALLO, Pavel. Zo spomienok na školstvo a kultúru v Prešove a v okolí po roku 1918. In: Nové obzory, 12, 

1970, s. 167. 



 111 

 

Medzi prvé úlohy, ktoré musel Gallo urobiť bolo zriadiť úrad školského inšpektorátu 

a realizovať súpis škôl a učiteľov podľa dodaných dotazníkov. Novozriadený školský 

inšpektorát pod jeho vedením spočiatku zabezpečoval a koordinoval zmeny v školstve celej 

Šarišskej župy. Vo svojej činnosti sa riadil pokynmi a nariadeniami, ktoré vydával Školský 

referát Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave vedený vládnym referentom Dr. 

Antonom Štefánkom. Pri rozbiehaní činnosti inšpektorátu Gallo výrazne pociťoval 

nedostatok kvalifikovaných a novému režimu oddaných pracovníkov v administratíve, 

pretože pridelené a z predchádzajúceho režimu prevzaté kancelárske sily síce formálne 

ovládali administratívnu prácu na inšpektoráte, ale neovládali slovenčinu. Gallo sa z tohto 

dôvodu rozhodol požiadať o pomoc svoju známu z Liptovského Sv. Mikuláša Máriu Palkovú, 

ktorá mu vyšla v ústrety,  nastúpila k nemu na inšpektorát a pomáhala prepisovať základné 

úradné dokumenty v slovenskom jazyku. Aj ostatní pracovníci úradu boli povinní si v čo 

najkratšom čase osvojiť slovenčinu.
13

 Ďalšou úlohou bolo odmaďarizovať školy i pedagógov 

vo svojom obvode, pracovať na povznesení národného povedomia a pôsobiť v škole i mimo 

nej v duchu oficiálnej ideológie. Okrem toho si Gallo musel poradiť s viacerými ďalšími 

problémami, akými boli veľký nedostatok učiteľov a profesorov lojálnych k novému štátu, 

školám chýbali učebné osnovy, novým podmienkam zodpovedajúce učebnice, pracovné 

pomôcky i priestory. 

V duchu predsavzatí nových štátnych orgánov sa začala na stredných a ľudových 

školách zavádzať ako vyučovací jazyk namiesto maďarčiny slovenčina. Bola to náročná 

úloha sprevádzaná rôznymi ťažkosťami. Prvým bol spomínaný akútny nedostatok učiteľov, 

ktorí by ako-tak ovládali slovenský jazyk. V Šarišskej župe tak učitelia, ako aj žiaci hovorili 

šarišským nárečím alebo po maďarsky, spisovnú slovenčinu v podstate neovládali.
14

 O 

ťažkých začiatkoch vo funkcii inšpektora Gallo v memoároch napísal: „V celej slovenskej 

župe, ktorej slovenskosť udržiavalo to hrdé povedomie „Ta ja Šarišan“, čím sa rozumelo 

Slovák, nenašiel som ani jednu školu so slovenskou vyučovacou rečou.“
15

 Situáciu 

komplikovala aj skutočnosť, že niektorí učitelia, a bolo ich dosť, prejavili k novým zmenám 

                                                 
13

 GALLO, Pavel. Zo spomienok na školstvo a kultúru v Prešove a v okolí po roku 1918. In: Nové obzory, 12, 

1970, s. 167.  
14

 Slovenských učiteľov v Prešove a v okolí nebolo, v spisovnej slovenčine bol málokto zbehlý, učitelia vedeli 

len šarištinu i to len povrchne, väčšina z nich komunikovala v domácnosti i na verejnosti v maďarčine, pretože 

boli buď maďarskej národnosti alebo promaďarsky zmýšľajúci. 
15

 GALLO, Pavel. Zo spomienok na školstvo a kultúru v Prešove a v okolí po roku 1918. In: Nové obzory, 12, 

1970, s. 168. V roku 1930 sa na základe sčítania ľudu žilo v Prešove 17 577 obyvateľov, z nich sa 

k československej národnosti hlásilo 12 126, k maďarskej 1 948, židovskej 1893, ruskej 328 a ostatní uvádzali 

buď iní alebo cudzinci. Bližšie: Štátny archív Prešov, pobočka Prešov, fond Mestský úrad v Prešove 1923 – 

1945, inv. č. 126, 1930, krabica č. 9. Výkaz o počte obyvateľstva.  
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v školstve odpor. Presvedčil sa o tom aj Gallo už 28. januára 1919, keď zvolal do Prešova po 

prvý raz schôdzu učiteľov ľudových škôl celej Šarišskej župy, aby zložili sľub vernosti 

Československej republike. Medzitým síce dostal pokyn od ministerstva školstva, aby sľub 

predbežne nepreberal, keďže schôdzu už nemohol zrušiť, rozhodol sa využiť ju k tomu, aby 

prítomných učiteľov oboznámil so svojím programom a budúcim výchovným zameraním v 

školách ako to vyžadoval nový československý štát. Zvlášť upozornil na nutnosť zvládnuť 

slovenský jazyk aspoň natoľko, aby si so žiakmi rozumeli. Reakcia prítomných učiteľov ho 

zaskočila – viacerí z nich sa totiž postavili, prerušili ho a vopred dohodnutí demonštratívne 

zaspievali maďarskú pieseň Neochvejne buď oddaný svojej vlasti, ó, Maďar (Hazádnak 

rendületlenül, légy híve, ó Magyar) a rozišli sa. Gallo svoje pocity a obavy o vlastný život pri 

tomto incidente znamenal vo svojich spomienkach: „Stál som za veľkým stolom župnej 

dvorany bezradne, takmer nikoho som nepoznal, a trpne som očakával, kedy a odkiaľ priletí 

na mňa namierený výstrel.“
16

 Nepočítal s takou reakciou učiteľov a nezabezpečil sa 

prítomnosťou zástupcu vojenskej polície, aj keď ho na takúto reakciu upozorňovali niektorí 

učitelia v anonymných listoch už pred schôdzkou. Táto udalosť ho utvrdila v tom, že jeho 

i školskú správu na východe Slovenska čakala ťažká úloha. Proti niektorým učiteľom pre ich 

pretrvávajúci odpor nové orgány moci rázne zakročili a časť z nich sa dostala aj do väzenia. 

Na druhej strane školský úrad nenašiel žiaducu ústretovosť a porozumenie pre svoju prácu 

ani u verejnosti. 

Práve učiteľov po zmene politického režimu postihla najväčšia metamorfóza, pretože 

zo dňa na deň sa z maďarských učiteľov a vlastencov mali stať slovenskými učiteľmi 

oddanými novému československého štátu. Podmienkou zotrvania učiteľov v školských 

službách bolo zloženie sľubu Československej republike a nostrifikovanie školského 

vzdelania absolvovaním skúšok z úradného a vyučovacieho jazyka. Ako šarišský školský 

inšpektor prevzal Gallo na príkaz vlády 31. marca 1919 sľub vernosti novej republike od 

učiteľov Prešovského, Lemešianskeho, Sabinovského a Lipianskeho okresu, následne zložili 

sľub i učitelia v Bardejove, Giraltovciach a vo Svidníku.
17

 Niektorí učitelia sľub 

z existenčných dôvodov zložili, iní prišli na stretnutia aspoň zo zvedavosti alebo pre hrdé 

odmietnutie. Boli aj takí, ktorí sa na sľub nedostavili – z rôznych príčin. Bilancia bola taká, 

že 159 učiteľov zložilo  len 59 sľub vernosti zložiť sľub vernosti, ostatní ho odopreli zložiť 

                                                 
16

 GALLO, Pavel.  Zo spomienok na školstvo a kultúru v Prešove a v okolí po roku 1918. In: Nové obzory, 12, 

1970, s.168 – 169. 
17

 Skladanie sľubu československej republike učiteľstvom z Prešova a okolia. In: Šarišské hlasy,  roč. 1, 1919, č. 

1, s. 3. 
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a tak 100 učiteľských staníc zostalo bez pedagógov.
18

  Tí učitelia, ktorí sľub nezložili, dostali 

Prepúšťací list zo školských služieb podpísaný Gallom. Totiž postup pri prepúšťaní bol taký, 

že na základe správy od príslušného školského inšpektora teda Pavla Gallu, učitelia, ktorí 

nezodpovedali požiadavkám a nespĺňali kritéria zotrvania na učiteľskom mieste, obdŕžali od 

Antona Štefánka list zo dňa 1. mája 1919 o prepustení zo školských služieb tohto znenia: 

„Dľa zprávy Vašeho školského inšpektora, p. Gallo, neovládate reč slovenskú tak, aby ste so 

zdarom mohol/a vyučovať na slovenskej škole, odprel/a ste dať sľub vernosti republike 

Československej, opustil/a ste svoju stanicu. Preto ministerstvo školstva a národnej osvety 

v Prahe na Vaše ďalšie služby učiteľské nereflektuje a prepúšťajúc Vás s Vašimi nároky na 

vládu maďarskú, ktorá Vás, reči ľudu neználeho/u ustanovila do slovenského kraja .............. 

ukladáme Vám, aby ste sa do ..... vysťahoval/a zo školského bytu. Súčasne posielame prípis 

príslušnému bernému úradu, aby dňom 31. júla 1919 ďalšie vyplácanie platu Vám zastavil. 

Do tejto doby udeľuje sa Vám dovolená, aby ste mohol/a vykonať cestu k opatreniu iného 

zamestnania ........ Ant. Štefánek v. r., vládny referent.“
 19

 Prepúšťanie pedagógov bolo jednou 

z najťažších úloh v činnosti Gallu ako školského inšpektora v prvých dvoch rokoch. Pritom 

treba povedať, že bol v tomto smere dosť zásadový, pri viacerých súvislostiach zdôrazňoval 

význam vykonania tohto aktu. Od každého učiteľa, ktorý zložil sľub vernosti žiadal, aby 

vlastnoručne si sám na pôvodný diplom napísal „Dobrovoľne a z presvedčenia zložil som 

sľub slovenského učiteľa.“ Hodnovernosť tejto závažnej poznámky potvrdil Gallo osobne 

svojim podpisom a pečiatkou, pretože ako poznamenal: „Toto je tá najvážnejšia čiastka 

formule, lebo odstránila všetkých tých, ktorým sľub bol býval zavádzaním a naskrze netešia 

sa, že Slovensko stalo, putá si strhalo“.
20

  Niektorí z prepustených učiteľov dostali možnosť 

zdokonaliť sa vo vyučovacom jazyku. Našli sa aj takí, ktorí vyhoveli jazykovým 

podmienkam a tak boli do školských služieb opäť prijatí. Začiatkom mája 1919 Gallo 

opätovne zhodnotil situáciu na ľudových školách v Šariši a konštatoval, že 165 učiteľských 

miest v obciach nie je personálne obsadených. Vyzýval rodičov v obciach, aby boli 

zhovievaví.
21

 

S personálnou otázkou úzko súvisela ďalšia náročná úloha v prešovskom školstve – 

odmaďarizovať a poslovenčiť školy, teda zmeniť obsah vyučovania a predovšetkým zaviesť 
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 SINCERUS. Pavel Gallo 50 – ročný. In: Národnie noviny, roč. 65, 1934, č. 9, s. 3. 
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 LA SNK Martin, sign. 49DM24. Gallo Pavol. Prepúšťací list zo školských služieb. Žiadosť s pripojeným 1-
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 GALLO, Pavel. Skladanie sľubu učiteľov. In: Šarišské hlasy, roč. 1, č. 3, s. 7.  
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 GALLO, Pavel. Šarišské školstvo. In: Šarišské hlasy, roč. 1, č. 5, s. 6. 
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do všetkých škôl slovenský jazyk ako vyučovací.
22

 Ako sme už uviedli, žiaci slovenský jazyk 

neovládali, aj po vzniku ČSR komunikovali medzi sebou prevažne v šarišskom nárečí alebo 

po maďarsky. Zárukou zavádzania slovenčiny do vyučovacieho procesu na všetkých 

stupňoch škôl boli sami vyučujúci. Učitelia, ktorí ovládali iba maďarský jazyk, opustili 

školské služby a tí, ktorí ovládali slovenský jazyk a zložili sľub vernosti republike, boli 

ponechaní v školských službách, ak ich správanie nebolo protištátne. Takých však bol 

nedostatok.
23

 Na ďalší neblahý sprievodný jav medzi učiteľmi poukázal Gallo v tlači, keď 

s pohoršením konštatoval, že i „naši“ prevzatí slovenskí učitelia, podľa príkladu neprajníkov 

republiky, postarali sa o to, aby ich vlastné deti boli vyučované maďarsky. V tejto súvislosti 

rázne zdôraznil: „Od nikoho nežiadal som obete svedomia a presvedčenia, ale kto stal sa 

priekopníkom slovenskej kultúry, sám má a musí svoje deti v tom duchu vychovať. Jestli kto 

v budúcnosti sa v tomto, alebo podobnom  ohľade prehreší, následky nech mne nepripíše..“.
24

  

V záujme osvojenia si spisovného slovenského jazyka organizoval školský inšpektorát kurzy 

najmä pre tých učiteľov, ktorí mali maďarský učiteľský diplom, aby ho mohli nostrifikovať. 

V snahe zabezpečiť poslovenčenie prešovského školstva pritiahol Gallo do Prešova z 

rodného Liptovského Sv. Mikuláša učiteľky Máriu Uličnú, Irinu Chrapkovú a Irinu 

Launerovú (na Štátny učiteľský ústav). Napriek vynaloženému úsiliu školského úradu 

pretrvával v meste nedostatok vhodných pedagogických pracovníkov a tak povolávali na 

výpomoc vyučujúcich z Čiech a Moravy, čiastočne aj z iných oblastí Slovenska. 

Okrem personálneho zabezpečenia vyučovania slovenského jazyka učiteľmi a jeho 

prijatia i zvládnutia žiakmi, do popredia vystúpila ako naliehavá otázka – zabezpečenie 

vhodných, novým pomerom zodpovedajúcich učebníc. Už od konca januára 1919 začal Gallo 

navštevovať jednotlivé školy, aby sa oboznámil s tým, v akom prostredí pôsobili, ako boli 

zabezpečené učebnými pomôckami a učebnicami. Keďže tu neboli žiadne slovenské učebnice 

odporúčal vedeniam škôl, aby si predplatili z pedagogických časopisov Učiteľské noviny
25

 

a časopis Slovenská škola. Závažným krokom v tomto smere bolo to, že krátko po nástupe do 
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funkcie školského inšpektora začal vo februári 1919 vydávať a redigovať prvý novým 

pomerom zodpovedajúci detský časopis pod názvom Novinky pre slovenské deti,
26

 v náklade 

10 000 exemplárov. Vychádzali mesačne s podtitulom Rediguje a vydáva, čo dočasná 

náhrada slovenskej čítanky Pavel Gallo šarišský škôldozorca. Ich obsah mal teda predbežne 

nahrádzať učebnice a slúžiť žiakom ľudových škôl ako čítanka, čo si vynútili okolnosti. 

Neskôr, keď prišli prvé učebnice, prestal časopis v  rokoch 1920 – 1922 vychádzať najmä pre 

Gallovu zaneprázdnenosť.
27

 Opäť vyšiel v decembri 1923 s novým podtitulom Zábavno-

poučný časopis pre ľudové školy. O pomoc a spoluprácu pri jeho obsahovom naplnení 

požiadal známu slovenskú spisovateľku Ľudmilu Podjavorinskú žijúcu v Novom meste nad 

Váhom. V liste z polovice novembra 1923 ju oboznámil so zámerom a obsahovým 

zameraním obnoveného časopisu: „Novinky majú osviežiť zábavným spôsobom látku všetkých 

predmetov škôl ľudových (zdôraznil Gallo, pozn. N. J.) so zvláštnym zreteľom na občiansku 

náuku a výchovu ako aj ručné práce výchovné...“.
28

 Apeloval na ňu, aby mu zaslala 

príspevok už do decembrového „ukážkového čísla“ a to z predmetov, ktoré sú jej najmilšie. 

Zdôraznil závažnosť tohto úsilia: „Kto pozná pomery zvlášť u nás na Východe, ľahko pochopí 

zvláštne poslanie tejto akcie a sa jej horlive zaujme.“
29

 Zároveň ju poprosil, aby v jeho mene 

vyzvala k spolupráci aj Boženu Slančíkovú – Timravu, pretože na ňu nemal adresu. 

V nasledujúcom liste objasnil Podjavorinskej, ktorá na jeho ponuku nereagovala, okolnosti 

svojho rozhodnutia znovu vydávať časopis pre deti: „Začíname vchodiť do riadnych pomerov 

a musíme dorost navykať k čítaniu, takže som sa rozhodol časopis obnoviť a prvé číslo 

vydáme začiatkom tohto mesiaca. Nekonečne ma obodrite v priekopnej práci, jestli nám i Vy 

pošlete vzácne príspevky, ktoré nášmu časopisu vykonajú nekonečnú službu a dorost, ktorí 

takto odchováme, viac sa bude zaujímať o čítanie.“
30

 Pre nedostatok slovenských učebníc sa 

objednávali do škôl české učebnice, tým však žiaci nerozumeli.
31

  

Na uľahčenie a pružnosť spolupráce a najmä komunikácie medzi školami 

a inšpektorátom, najmä pri oboznamovaní s novými nariadeniami, vydal Gallo pokyn, podľa 

ktorého bola každá škola povinná odoberať úradný časopis Šarišské hlasy, ktorý venoval 
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školským otázkam nepretržitú pozornosť jednak v stálych rubrikách Školské zprávy, Školstvo, 

ale aj v desiatkach článkov, ktorých autorom bol predovšetkým Gallo. Ich prostredníctvom 

poskytoval aktuálne informácie o školstve v župe, upozorňoval na nariadenia vyšších 

školských orgánov a vydával pokyny. V jednom z článkov apeloval na slovenských rodičov, 

aby posielali svoje deti do škôl, pretože v nich majú možnosť učiť sa v ich materinskom 

jazyku. Argumentoval tým, že ich rodičia túto možnosť nemali, lebo vtedy slovenské školy 

neboli: “Máte od teraz čisto slovenské školy, posielajte si do nich pilne vaše poklady, vaše 

dietky, nech aspoň tie osvoja si to, čo vám popriano nebolo, nech duša mladistvá rozplanie 

ohňom rodolásky, ktorý nielen odobrí vás, ale bude vštepovať to i do nasledujúceho 

pokolenia“.
32

    

Jeho príspevky nájdeme aj v novinách Slovenský východ, kde publikoval najmä 

krátke informatívne správy z oblasti školstva, napr. tu uverejnil aj dôležitú výzvu, adresovanú 

vedeniam škôl na Šariši, aby na jeho adresu alebo adresu zástupcu stavebného vojenského 

oddelenia v Prešove oznámili, v ktorej škole je alebo bolo počas vojny vojsko, od kedy 

dokedy, aké vojsko – konkrétne oddiel, či boli a kým boli opravené školské budovy a aké 

treba opraviť, pričom sa s opravami malo začať čím skôr. Prvú školu, ktorú Gallo navštívil už 

30. januára 1919 bola ľudová škola v Malom Šariši a tá bola na základe jeho zhodnotenia 

„...v každom ohľade odstrašujúcim príkladom. Umiestnená bola veľmi chatrne, viac v chatrči 

než v zodpovedajúcej školskej budove, deti bez učebníc, škola bez pomôcok a učiteľ sa v práci 

nepresiľoval“.
33

 Snažil sa navštíviť čím viac škôl, aby zistil skutočný stav vecí. Zároveň 

naliehal, aby  sa slovenské vyučovanie na školách začalo čím najskôr.  

Začiatkom marca 1919 navštívil školský úrad v Prešove vládny poradca pre školské 

veci na Slovensku školský referent Anton Štefánek. Dojmy z tejto návštevy zaznamenal vo 

svojom denníku takto: „Prešov 1919. Dnes 3. marca o 9 hod. začínam s inšpekciou stredných 

škôl, ktorých je tu značný počet. Prešov je čisto školské a úradnícke mesto, pekné mesto. Na 

námestí pomník jezuitský na pamiatku hrúzovlády Caraffovej v 17. století“.
34

 Následne 

priložil súpis všetkých stredných škôl v župe a stručne opísal situáciu na ich pôde. Gallo pri 

tejto návšteve dal pokyny i ohľadne prepúšťania „štátu nevhodných učiteľov“, zmienil sa aj 

o rusínskych školách, zhodnotil prácu školského inšpektorátu a školského inšpektora Pavla 
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Gallu, na adresu činnosti ktorého v zápisnici uviedol: „Dosvedčujem ďalej, že škôldozorca 

Pavel Gallo koná svoju prácu dosiaľ s veľkou ochotou a cieľuprimeranou horlivosťou“.
35

     

Rozbehnutú činnosť školského inšpektorátu, ale aj vyučovanie na školách načas 

prerušili udalosti odohrávajúce sa na východnom Slovensku späté s vyhlásením Slovenskej 

republiky rád (SRR) v Prešove 16. júna 1919. Po jej zániku a obsadení mesta opäť 

československým vojskom začiatkom júla 1919 sa pomery v meste i okolí postupne 

konsolidovali a školský inšpektorát v Prešove vedený Pavlom Gallo pokračoval v začatej 

práci. Vyzýval učiteľov, aby zvážili, či sú ochotní plne slúžiť novému štátu, ak nie, tak nech 

to nahlásia a odstúpia od učiteľských služieb, pretože, ako rázne zdôraznil : „Potrebujeme len 

usilovných , oddaných a spoľahlivých slovenských učiteľov, kto ešte i teraz čaká na spásu 

z Maďarska, nech soberie sa z kratšej cesty za tými, ktorí tak buntošili a ktorých iste nik 

neoplakáva“.
36

 Podobnom duchu je aj ním napísaný úvodník v Šarišských hlasoch pod 

názvom Naše túžby, kde zdôraznil, že v mládeži je budúcnosť štátu a preto je dôležitá jej 

výchova vzdelanie. Hlavnú zodpovednosť za to nesie popri rodine škola a učitelia. Apeloval 

na nich, aby sa tejto úlohy chopili zodpovedne.
37

    

Udalosti okolo existencie SRR však u viacerých pedagógov vyvolali pochybnosti a 

pocit existenčnej neistoty, zvlášť u českých učiteľov. Dňa 5. júla 1919 sa šarišský župan 

Fábry vrátil do Prešova. Nasledujúci mesiac 21. augusta 1919 sa uskutočnilo prvé zasadnutie 

administratívneho výboru Šarišskej župy pod jeho predsedníctvom. Posledným z referujúcich 

bol školský inšpektor Pavel Gallo, ktorý opísal ťažkosti, s ktorými sa stretol po prevzatí 

úradu.
38

 So závažnou informáciou s oblasti školstva vystúpil na zasadnutí Župného 

administratívneho výboru Šarišskej župy. Uviedol, že vláda v novembri 1919 zriadila nové 

školské inšpektoráty, čo sa premietlo aj do práce ním vedeného inšpektorátu, pretože 

namiesto jedného prešovského boli zriadené ďalšie dva nové inšpektoráty – jeden so sídlom  

v Giraltovciach, ktorému bolo priradené spravovanie školských záležitosti vo Svidníku 

a Giraltovciach, a pod nový inšpektorát v Bardejove spadali Bardejov a Lipany, do pôsobenia 

prešovského inšpektorátu spadali naďalej Prešov mesto, okres Sabinov a Lemešany. Po tomto 

kroku mala Šarišská župa tri školské inšpektoráty, ale Gallo bol naďalej akoby ich hlavným 

koordinátorom, čo dokladuje aj jeho ubezpečenie učiteľov spadajúcich pod novozriadené 

inšpektoráty, tlmočené v tlači, že sa slovenskí učitelia celej župy môžu aj naďalej naňho 
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v budúcnosti obracať, ale len v takých záležitostiach, ktoré sa týkali všetkých učiteľov 

Šarišskej župy.
 39

 

Gallo sa zaslúžil aj o výstavbu či prestavbu niekoľkých ľudových škôl na Šariši. 

Prvou z novostavieb nielen na Šariši, ako uviedol, ale aj na Slovensku po vzniku ČSR bola 

ľudová škola v Okrúhlom (pri Svidníku). Dal ju na vlastné náklady vystavať v rodnej obci 

bankár pôsobiaci v USA Michal Bosák. Gallo mu pomohol tým, že zabezpečil vhodný 

pozemok a stavebný plán – všetko hradil Bosák. Ten zriadil aj Bosákovo štipendium pre 

vysokoškolákov zo Šariša a jeho spravovaním poveril Gallu.
40

 Počas Gallovho 

inšpektorovania na Šariši do roku 1929 bolo tu postavených či upravených 21 budov pre 

ľudové školy v rôznych obciach. Sám sa na margo svojho pôsobenia v tejto oblasti vyjadril: 

„S odstupom času sám sa čudujem, ako som to mohol (zvládnuť) pri vtedajších ťažkostiach za 

10 rokov môjho pôsobenia na Šariši, (prevažne neprístupných miestach, bez komunikačných 

prostriedkov, často pešo sa brodiť, prehliadať pozemok, viac ráz na mieste prejednávať 

príspevky na školskú stavbu, obstarávať plány, sledovať, súriť a preberať novostavby 

i prístavby škôl.“
41

  

Popri plnení si pracovných povinností v škole museli vykonávať učitelia a aj Pavel 

Gallo rôzne iné funkcie. Gallo sa stal predsedom Okresného osvetového zboru, stál na čele 

prešovského odboru Matice slovenskej a Sokola, pracoval v  Živene, bol v mestskej rade, 

v župnom zastupiteľstve, funkcionárom Československej besedy v Prešove, kurátorom 

Evanjelického kolégia a iné. Bol organizátorom a spoluorganizátorom rôznych podujatí, ktoré 

spadali pod jeho rezort alebo sa na nich školy spolupodieľali, či už to boli oslavy prvého 

výročia vzniku Československa 28. októbra 1919, ktoré prebehli na všetkých školách v meste 

a zavŕšené boli slávnostnou akadémiou v mestskom divadle, kde sa podieľal na kultúrnom 

programe prednesom básne Pavla O. Hviezdoslava
42

 a na Slovenskom večeri 

zorganizovanom Československou besedou 13. novembra 1919 vystúpil s referátom na tému 

o česko-slovenskej vzájomnosti.
43

 Pavel Gallo sa angažoval na pôde Československej besedy, 

ktorá v Prešove vyvíjala bohatú činnosť, napr.  19. februára na ňou zorganizovanom večierku 
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venovanom Hviezdoslavovi, o básnikovi referoval práve Gallo.  Jeho prednášku si vypočuli 

aj účastníci výletu Telocvičnej jednoty Sokol v Prešove.
44

 Začiatkom marca 1920 si aj 

obyvatelia mesta Prešov pripomenuli 70 narodeniny prvého prezidenta Československa 

Tomáša Garrigue Masaryka. Na jeho počesť boli všetky domy v Prešove vyzdobené 

zástavami, na mestskom dome bol umiestnený veľký obraz Masaryka, na školách sa 

uskutočnili slávnosti, medzi ktorými najkrajšia bola slávnosť tunajšej meštianskej školy 

konanej U Čierneho orla. Večer vyhrávala v meste posádková hudba a osvetlenými ulicami 

prechádzal sprievod, ktorého sa zúčastnilo asi 7000 ľudí.  Z balkóna radnice sa verejnosti 

prihovoril Pavel Gallo.  Oslavy pokračovali aj na druhý deň v nedeľu vojenskou prehliadkou 

a slávnostným zhromaždením pred mestským domom, kde opäť s príhovorom vystúpil Pavel 

Gallo.
45

 Angažoval sa v rôznych záležitostiach, či už to bolo spolupodieľanie sa na 

prípravách jubilejných ľudových slávností, prednáškovej činnosti (v roku 1928 vystúpil 

s prednáškou v Hanušovciach, Nižnej Šebastovej, Dulovej Vsi, Kokošovciach, Zlatej Bani 

a i.), zvyčajne hovoril o pomeroch na Slovensku pred a po vzniku Československa, inokedy 

zase predstavil a uviedol iných prednášajúcich. Pri príležitosti 10. výročia mikulášskeho 

prvomájového zhromaždenia sa mu podarilo získať ako hlavného rečníka na manifestácii 1. 

mája 1928 v Prešove Vavra Šrobára. Týmto podujatím sa otvoril celý rad jubilejných osláv 

organizovaných rôznymi korporáciami v Prešove k 10. výročiu vzniku Československa. Za 

účasti žiakov škôl ako školský inšpektor usporiadal 21. októbra 1918 jubilejnú slávnosť 

spojenú so sadením líp. V predvečer osláv vzniku ČSR sa v Prešove konal lampiónový 

sprievod a večer sa uskutočnila slávnostná akadémia , ktorá sa opakovala aj v nasledujúcich 

dňoch trikrát za sebou. Na tej poslednej, konanej 30. októbra 1928, mal hlavný prejav Andrej 

Hlinka, ktorý bol práve v  Prešove. Desaťročné pôsobenie na Šariši a zavŕšil Gallo práve tým, 

že z postu svojej funkcie sa spolupodieľal na dôstojnom priebehu osláv 10. výročia vzniku 

Československa v Prešove i okolí.
46

 

Jeho život na Šariši bol naplnený predovšetkým prácou, ale doprial si aj oddych. 

Najmä počas prázdnin sa spolu s manželkou  Elenou, rodenou Levendovou (1900 – 1959)
47

 

a dvoma dcérami a synom zdržiaval v neďalekých Bardejovských kúpeľoch, ktoré boli 

vyhľadávané a navštevované hosťami z rôznych kútov Československa. Na jeden z listov 

odoslaných jednému z návštevníkov tohto kúpeľného mestečka komunálnym pracovníkom 
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a starostom spolku Československá jednota Ing. Josefom Rotnáglom, na list pripísal 

poznámku: „Počas môjho pôsobenia, cez prázdniny boli sme s rodinami v Bardejovských 

kúpeľoch, kde sme si prenajali vilku na celú sezónu, takže nás pobyt nestál viac, ako malý 

poplatok nájomného.“
48

 Tu sa zoznámil a udržiaval priateľské rodinné i písomné kontakty 

nielen s Rotnáglom, ale aj slovenským podnikateľom, národohospodárom a politikom 

Fedorom Houdekom a inými.  

Začiatkom roku 1929, dňa 8. februára, ho školská správa preložila do Lučenca opäť 

na miesto škôldozorcu. Jeho práca sa na tomto pôsobisku viac  obmedzila  na výstavbu 

školských budov a zriaďovanie menšinových škôl na pohraničí, kde neraz stretol na 

učiteľských miestach svojich bývalých spolužiakov z prešovského učiteľského ústavu, ktorí 

ho ako študenta bojkotovali. V Lučenci úradoval len jeden a polroka, pretože bol preložený 

Turčianskeho Sv. Martina, kde nastúpil 1. septembra 1930 na post školského inšpektora. 

Pomery v školstve tu boli konsolidované, pôsobili tu národne uvedomelí učitelia, cirkevné 

školské budovy boli vo vyhovujúcom stave, ale štátne školské budovy nezodpovedali 

stanoveným požiadavkám. Predtým navrhované a úradmi schválené stavby sa pre nedostatok 

hmotných prostriedkov neuskutočnili, ale jeho pričinením sa niektoré stavby zrealizovali iné 

nie, a to najmä v dôsledku dopadu svetovej hospodárskej krízy.
49

  

Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 kedy pôsobil ako školský inšpektor 

v Novom meste nad Váhom bol predčasne penzionovaný, čo pociťoval nevďak 

a nedocenenie jeho práce, zrejmé je to aj zo spomienok na túto etapu života: „Ľudácka vláda 

nás prvých školských inšpektorov, nepodliehajúcich režimu, aby sa ich zbavila, prikazovala 

nás na školy v predpoklade, že miesto neprijmeme a budeme žiadať penzionovanie. Tak to 

vynútili u mňa i Miloša Janošku... Penzijný dekret mi vybavili obratom na uľahčenie 

svedomia s „Medovým motúzom“ Za vašu celoživotnú prácu vyslovujeme Vám vďaku 

a uznania.“
50

 Gallo vnímal tento krok ako veľkú krivdu páchanú na ňom, keďže musel odísť 

do predčasného dôchodku ako 55 – ročný a k tomu s nízkym dôchodkom. Nepomohol mu ani 

protestný list, ktorého bol spoluautorom ako jeden z členov stavovskej organizácie školských 

inšpektorov – Spolku školských inšpektorov, na čele s predsedom Danielom Bodickým 

a neskôr Martinom Ježom, ktorú zaslali ministrovi školstva a národnej osvety vlády 

Slovenskej republiky Jozefovi Sivákovi, jeho priateľovi. Sivákova odpoveď zo dňa 12. 

augusta 1939 na Gallov list bola strohá a jednoznačná: “Milý priateľ! Na Tvoj list Ťa 
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upovedomujem: „Zmeny inšpektorov stali sa po mnohom a dobrom uvážení všetkých 

okolností a pomerov. Starý stav už nemohol ďalej ostať, preto ako mnohí iní, musel si byť 

preložený aj Ty. – Na veci nemožno meniť. Avšak i keby som chcel zrevidovať opatrenia 

nášho úradu, ľudia, ktorí organizujú protestné inšpektorské schôdzky, sotva si zaslúžia, aby 

sa im išlo v ústrety. S úctou a ozdravením Jozef Sivák v. r.“
51

. Rozčarovaný Gallo na margo 

Siváka v spomienkach poznamenal: “Chudák Sivák, sám bol civilnou figúrou farárskej 

katolíckej vlády, ktorej plnomocným vládcom bol prepošt Dr. Körper ...“.
52

 Pavel Gallo 

zomrel v ústraní 13. augusta 1964 v Bratislave. 

Ako školský inšpektor v Prešove, Lučenci a Martine sa Pavel Gallo zaslúžil 

o budovanie slovenského školstva v novom československom štáte, o výstavbu školských 

budov a o rozvinutie osvetovej práce ako zakladateľ spevokolov, knižníc. Bol editorom, 

autorom a spoluautorom učebníc pre slovenské ľudové školy (hlavne učebníc o speve, ale aj 

matematike a prírodopise), bol vydavateľom piesní k 50. výročiu spevokolu Tatran a tvorca 

spomienkovej črty o P. O. Hviezdoslavovi.
53

   

 

Poznámky zo Šarišských hlasov 

 

Apeluje na slovenských rodičov, aby využili tú možnosť, ktorá sa im ponúka, dať 

svoje deti do škôl, kde sa budú učiť v ich materinskom jazyku. Argumentoval tým, že ich 

rodičia túto možnosť nemali, aby ich poslali na slovenské školy, lebo tie neboli a tak nech oni 

využijú zmenu doby a podmienok a posielajú svoje deti už do slovenských škôl: „Máte od 

teraz čisto slovenské školy, posielajte si do nich pilne vaše poklady, vaše dietky, nech aspoň 

tie osvoja si to, čo vám popriano nebolo, nech duša mladistvá rozplanie ohňom rodolásky, 

ktorý nielen odobrí vás, ale bude vštepovať to i do nasledujúceho pokolenia ...“.
54

 

 

Dať do problémy v školstve na Šariši v prvých rokoch po vzniku Československa  

 

Pri viacerých súvislostiach bol nútený zaujať postoj k učiteľom hlásiacim sa 

k rusímnskej národnosti a k školským požiadavkám Rusínov žijúcich na východe Slovenska. 

Najobšírnejšie k tomu zaujal postoj v úvodníku Miesto odpovede na nápad uverejnený v 
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„Golos ruského národa“. V tejto súvislosti poukázal na to, že aj Slováci po vzniku 

Československa mali málo národne uvedomelých popredných predstaviteľov, no Rusíni boli 

na tom podľa neho horšie. Vyzýval ich:  „Len vojdite do domácnosti tých, ktorí sa Vám teraz 

priznávajú, mysliac, že týmto upevnia svoju postať: všetko u nich maďarčinou páchne, 

zrovna sú maďaróni. Teraz rozkrikujú vymyslené, nabájené nepravdy, že chceme Vás 

poslovenčiť, odňať reč, podmaniť, keď prichádzame k vám, aby konečne oslobodili sme Vás 

i od Vašich vlastných janičiarov“.
55
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Summary  

The first postwar school inspector in Šariš region Pavel Gallo  

Nadežda Jurčišinová  

 

Contribution highlights the complexity and difficulty of the work of the first postwar school inspector in Šariš 

region Pavla Gallu. By taking this position he became responsible for the implementation of changes in 

education in the region, covering the legal, organizational, administrative and educational areas. The 

introductory part of the paper focuses on life and appearances of Pavel Galla before taking up this challenging 

function. Based on the utilization of knowledge not only of special literature, but especially archival materials 

and contemporary press we describe the diversity and severity of the changes that have occurred in all types of 

schools in the east of Slovakia after the creation of Czechoslovakia. The paper used also the memories of Pavel 

Galla on his beginnings of work as a school inspector. 
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