
ŠKOLSKÝ ROK 1865/1866 

Školský rok 1865/1866 sa na Slovenskom ev. a. v. gymnáziu v Revúcej začal 4. septembra 1865. Za správcu 
gymnázia bol zvolený Samuel Ormis. Do školy nastúpilo 138 študentov takto: do I. triedy 36 študentov, do II. triedy 
42 študentov, do III. triedy 17 študentov, do IV. triedy 19 študentov, do 5. triedy 14 študentov a do VI. triedy 10
študentov. Medzi nimi boli študenti aj zo vzdialených stolíc - Nitrianskej a Prešporskej - a prišli aj študenti z Čiech. 
Novozvoleným učbárom bol JOZEF KVETOSLAV HOLUB. 

Počiatočné priestorové problémy, ktoré nastali s pribúdajúcimi žiakmi, pomohlo vyriešiť aj mesto. Gymnáziu 
poskytlo miestnosti v mestskom dome pre dve triedy a alumneum, ale iba na jeden rok, pretože mesto priestory 
potrebovalo pre novozriadený okresný súd. Tak ako v každom školskom roku, aj teraz pre vyučovanie najmä jazykov, 
okrem materinského, chýbali učebnice. V školskej správe za školský rok 1865/1866 o tom správca gymnázia Samuel 
Ormis píše: „Nemalú tažkosť činily nám rozličné jazyky, krem materinského: latinský, maďarský, nemecký, v ktorých 
mládež hneď'od prvej triedy cvičíme; vo vyšších triedach pristupuje k tomu i récky. Medzitým i tažkosť túto premohli 
sme uvedením spôsobu výučby podľa Komenského, čím bez toho žeby učedlníci obťažení boli, docielili sme ten 
prospech, že už v III-tej a IV-tej triede samotvorné práce píšu. I z tejto strany nadobudli sme tú zkúšenosť, že aj 
cudzým jazykom najzdarilejšie vyučuje sa prostriedkom materinského, a máme nádeju, že učedlník, ktorí u nás 
dokončí celý beh gymnasiálny, nadobudne si toľkú známosť i maďarčiny, i nemčiny, koľká mu je v živote a k 
prospešnému čítaniu maďarských i nemeckých spisov potrebná. Druhú ťažkosť činia nám učebné knihy. Krem 
nekoľko slovenských, ktoré už tlačom vyšly, uvedli sme české; avšak pre vyššie gymnasia ani v českej literatúre niet 
ešte na dostač potrebných spisov. Každý teda učbár prinútený je v svojom odboru učiť podľa rukopisov, ktoré z roka 
na rok opravuje, aby časom vytlačené pri vyučovaní za rukovod slúžť mohly“. 

Problémy s vyplácaním 700 zlatých ročne, ktoré výbor magistrátu mesta odsúhlasil na podporu gymnázia, sa preniesli 
aj do tohto školského roka. Hlavný župan Gemerskej stolice Rudolf Kubínyi svojim listom zo 14. novembra 1865 
okrem iného oznámil, že: „... Následkom toho všetkého, keď aj tak pri tak vážnej otázke majetkovej nemožno trpieť 
zažalované shlasovanie interesovanej menšiny, dňa 19. januára 1865 pod č. 16 vynesené uzavretie výboru mesta V. 
Revúci, dľa ktorého ustanovilo sa vyplácať každoročne 700 zl. ako plat jednoho učbára na slov. ev. gymnasiume vo V.
Revúci a ktoré uzavretie - trebars podmienečne - skrze majetkové pomery mestské a skrze k tomu oprávnených bolo 
napadnuté, na tento čas neodobruje a nepotvrdzuje sa, výboru mestskému ale prísne sa nakladá, aby už snáď na 
základe tomto slov. ev. gymnasiumu vyplatenú sumu, naspäť doberúc, doplnil mestskú kassu”. Okrem toho navrhoval, 
aby podpora 2 000 zlatých, ktorú evanjelická cirkev v Revúcej dostávala každoročne už dvadsať rokov z mestskej 
pokladnice, bola znížená na 63 zlatých. Proti tomuto rozhodnutiu protestovali predstavitelia revúckej evanjelickej 
cirkvi, ako aj predstavitelia patronátneho výboru a gymnázia. Boj o financie pokračoval ďalej a preniesol sa aj do 
ďalšieho školského roka. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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