Základná škola na Mariánskej ulici
V roku 1920 sa zaèalo pojednávanie o postavení novej školskej budovy. Slávnostné otvorenie školy – v tej dobe
Štátneho reálneho gymnázia Františka Sasinka – sa konalo v nede¾u 1. júna 1930 a pre Prievidzu znamenalo ve¾ký
sviatok. Poèas slávností pred 91 rokmi sa zišlo ve¾ké množstvo oficiálnych hostí a obyvate¾ov, ktorí sa po svätej
omši v piaristickom kostole v sprievode presunuli k novostavbe gymnázia, kde sa uskutoènilo samotné otvorenie
a program, ktorý pokraèoval do neskorých veèerných hodín.
O výnimoènosti stavby vtedajšieho reálneho gymnázia aj z architektonického h¾adiska svedèí fakt, že sa objavila
na stránkach dobového èasopisu Slovenský stavite¾, kde sa hneï v úvode píše: „V kultúrnom, národnostne
uvedomelom centrume Hornej Nitry, v Prievidzi koncom školského roku 1929-30 zaèalo sa vyuèova
v novopostavenom štátnom reálnom gymnáziu
Františka Sasinka. Táto moderná stavba
vykazuje niektoré stavite¾ské zvláštnosti, ktoré
projektantov školských stavieb budú zaujíma...“
Navrhovate¾mi nového štátneho reálneho gymnázia
boli pražskí architekti Ing. arch. František Fiala
a Ing. arch. František Feigl a stavite¾ Alojz Engliš.
Gymnázium bolo postavené na vyvýšenom
pahorku, aby tak dominovalo nad Prievidzou.
Hlavný objekt je rozsiahla pozdåžna dvojposchodová
stavba, ktorej valbovú strechu rozde¾uje v hrebeni
stredný múr. Má dve krídla na južnej aj severnej
strane. Budova vyhovovala v tej dobe moderným
požiadavkám a funkènému rozdeleniu, a to od kotolne
ústredného kúrenia, výahov, kuchyne, špeciálnych
uèební a kabinetov cez elektrické osvetlenie až po
vnútorné zariadenie, na ktorom pracovali rôzne
domáce i zahranièné firmy (Št. Duchoò Prievidza,
Technikum Albert Brno, Hartenstein Topo¾èany
a iné). Ved¾a hlavnej budovy stála poschodová vila
riadite¾a s nízkou ihlanovou strechou, inšpirovaná
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tehlovými stavbami èeskej moderny (v súèasnosti
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v nej sídli jazyková škola).
V nasledujúcich desaroèiach postupne dochádzalo k zmenám v organizácii i štruktúre škôl. Pri ïalšom rozvoji
mesta už nepostaèovala ani táto škola a pripravovala sa výstavba ïalších. V školskom roku 1953/1954 sa zmenil
systém všeobecno-vzdelávacích škôl a gymnázium sa transformovalo na jedenásroènú strednú školu a neskôr
v školskom roku 1959/1960 na dvanásroènú strednú školu. Od školského roku 1962/1963 v bývalej budove
gymnázia našla svoje priestory základná deväroèná škola.
Otázka: Kedy sa konalo slávnostné otvorenie Štátneho reálneho gymnázia?
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