
ŠKOLSKÝ ROK 1867/1868 

Predchádzajúci školský rok 1866/1867 bol pre učbárov gymnázia skutočne pestrý. Popri starostiach v 
ľudovýchovnom pôsobení, ako i s pribúdajúcimi obviňovaniami sa vedeli veľmi rýchlo zorientovávať na to 
najdôležitejšie, na plynulé zabezpečenie chodu gymnázia, na jeho zveľaďovanie a najmä na pedagogickú činnosť. 
Školský rok sa končil tradične, majálesom a verejnými skúškami študentov, ku ktorým po prvýkrát v histórii školy 
pribudli skúšky z telocviku. Skúšky sa konali od 17. do 25. júna 1867. V posledný deň skúšok zasadol patronátny 
konvent, ktorý jednomyseľne rozhodol o otvorení VIII. triedy v budúcom školskom roku. Cez prázdniny zasadol 
gymnaziálny výbor, ktorého členovia sa rozhodli, že treba prijať aj deviateho učbára. Väčšina z nich navrhovala 
Mieroslava Kovalevského, administrátora skalickej fary. 

Nový školský rok 1867/1868 sa začal 2. septembra 1867. Bola to významná udalosť v histórii slovenského národa. Po 
tisícročnom strádaní sa Slovákom konečne podarilo otvoriť jediné slovenské gymnázium, ktoré bolo úplné, 
osemročné, v tom čase nazývané aj veľgymnázium. Jediná stredná slovenská škola stála pred neľahkou úlohou, 
pripraviť všetko pre to, aby sa prvé maturity v materinskom jazyku uskutočnili a boli dôstojným zavŕšením úsilia 
tých, ktorí pre zrod a pôsobenie gymnázia museli toľko pretrpieť, žiť v neustálom ponižovaní, z najnižších platov 
spomedzi všetkých gymnázií v Uhorsku. Na porovnanie s ostatnými gymnáziami stačí ako príklad uviesť, že kým v 
Pešti mali profesori na gymnáziu platy približne 1 450 zlatých ročne, v tomto školskom roku boli ročné platy 
revúckych učbárov takéto: dvaja mali po 700 zlatých, jeden 660 zl., dvaja po 500 zl., dvaja po 400 zl., jeden 350 zl. a
jeden 300 zlatých. Z toho si museli zaplatiť hospodu (byt), ktorý v tom čase bez kúrenia stál v Revúcej od 70 do 100 
zlatých. Jedinou záchranou, aby v tejto chudobe vydržali, bola pomoc od národnouvedomelej Slovače, ktorá 
zbierkami mohla zmierniť ich živorenie. Tejto nepriaznivej situácie sa nezľakli ani ďalší novoprijatí učbári, ktorí 
prišli na revúcke gymnázium. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva

Page 1 of 1

16.03.07file://D:\Peter\Významné%20osobnosti_Revúca\1867_1868.htm


