
OD ZBIEROK PO DRUHÉ MATURITY  

Udržanie dvoch slovenských škôl bolo z finančnej a materiálnej stránky skutočne ťažkým orieškom. Tak ako vždy 
pomohla evanjelická cirkev a statočný slovenský ľud. Pribúdali ďalší zakladatelia so svojimi základinami, tí, ktorí sa 
rozhodli platiť ročné príspevky, ich splácali a rozbehli sa ďalšie zbierky. Zbierka na Myjave priniesla 8 zlatých a 50 
grajciarov. Zbierky zo Skalice, Tisovca, Brezna, Ratkovej, Liptovského Svätého Mikuláša, Banskej Bystrice, z 
Novohradu, ale aj z Pešti, gymnaziálneho plesu z 8. februára 1869 a z vedeckej prednášky PhDr. Ivana Branislava
Zocha konanej v Revúcej a v Tisovci prinášali zlatky a grajciare tak veľmi potrebné na prežitie. Veľká zbierka sa 
uskutočnila v Česku, ktorá priniesla 137 zlatých a 60 grajciarov. Takto dokázali spolu so základinami, ročnými 
príspevkami a zbierkami získať 1 361 zlatých a 21 grajciarov. K tomu pribudli financie na hudobný súbor, spolu 74 
zlatých a jeden grajciar. Medzi nimi bolo 19 zlatých a 1 grajciar z divadelného predstavenia hraného 13. decembra 
1868. Na učiteľské semenisko prišli tri zlatky.  

Pozoruhodné je, že v tom čase už prichádzali aj prvé groše na novú budovu školy. Podieľali sa na nich učbári a 
študenti gymnázia, kde samozrejme nechýbal I. B. Zoch. Z divadelného predstavenia v Ľubietovej to bolo 20 zlatých, 
z besedy a zábavy z Ratkovej 76 zlatých a 76 grajciarov, z divadelného predstavenia hraného 18. mája 1869 získali 16 
zlatých a 36 grajciarov a na majálese 6 zlatých a 74 grajciarov.  

Do gymnaziálnej knižnice pribudlo 77 zväzkov kníh a do študentskej 38 zväzkov, z ktorých 26 bolo kúpených. Do 
zbierok pribúdali exponáty aj od činovníkov, učbárov a študentov gymnázia. Ján Francisci venoval „96 kusov 
rakovcov z adriatického mora" a študent Andrej Kútny 7 nerastov. Samuel Kupčok zo VII. triedy venoval herbár, v 
ktorom bolo 123 rastlín a PhDr. Ivan Branislav Zoch „vlastnú dľa Endlicherovej sústavy sriadenú, do 1600 druhov 
obsahujúcu rastlinovú zbierku". Na vyučovanie fyziky „.. Kúpený je veľký stroj hmlovoobrazový. Pán Gust. 
Nandrássy (syn Mateja Nandrássyho, poznámka autora) daroval veľkú liehovú lampu. Stan. Zoch, žiak V triedy (brat 
I. B. Zocha, pozn. autora) laternu magicu s prislúchajúcimi obrázkami. Dr. Zoch zhotovil mosadzovú škáru k úkazom 
ohybovým, hollandský ďalekohl'ad a condensator. " 

Pre hudobný súbor bola vyčlenená finančná čiastka z divadelného predstavenia, za ktoré súbor získal: „... dvoje bračí, 
jedna malá a jedna velká bassa, klarinet, potrebné struny, vlasy a nóty, jako i papier. " Okrem toho súbor mal už 
jednu flautu, husle a gitaru, ktorú minuloročný študent z Česka Venceslav Hrozný pri odchode zo školy daroval 
hudobnému súboru.  

Aj pre potreby alumnea boli organizované zbierky. Finančné dary prichádzali z Dolnej zeme, Nitry, Prešporka, 
Gemera-Malohontu, Liptova, Oravy, Turca, Novohradu, zo Zvolena, ale aj z Pešť-Budína. Zbierky sa robili aj v
blízkych mestách a dedinách, ľudia dávali okrem peňazí aj naturálie pre kuchyňu. Najviac obetí priniesli obyvatelia z 
Tisovca, Revúcej, Ratkovej, Klenovca, Kamenian a z Rybníka. Príjmy pre alumneum v tomto školskom roku boli 4 
241 zlatých a 67 grajciarov. Študenti z toho zaplatili 3 162 zlatých a 50 grajciarov. Výdavky za celý rok boli 4 144 
zlatých a 26 grajciarov. 

V tomto školskom roku bol doteraz najväčší počet študentov stravujúcich sa v alumneu. Zo 139 stravníkov 61 platilo 
za stravu plnú taxu, ktorá bola 30 zlatých. 

Popri svojej pedagogickej práci, práci v spolkoch a starostiach o zabezpečenie plynulého chodu školy dokázali sa 
učbári postarať o svojich študentov tak, že ich rodičia mohli byť skutočne spokojní. Okrem toho rozširovali ich obzor 
rôznymi exkurziami, ktoré robili do blízkeho okolia. 14. apríla boli študenti spolu so Zochom v blízkej 
„Chyžňanvode" v železodielňach, 8. a 29. mája si zase spolu s učbárom Holubom vyšli na hrad Muráň. Medzitým -
19. mája - bol tradičný majáles v kúpeľoch. 
Koniec roka opäť sledovala široká verejnosť, lebo sa na revúckom gymnáziu už po druhýkrát konali maturity. Od 31. 
mája do 4. júna boli písomné maturitné skúšky a 23. - 24. júna ústne skúšky. K maturitám sa po prvýkrát „pridali 
skúšky seminaristov", študentov, ktorí navštevovali učiteľské semenisko. V tomto školskom roku zmaturovalo 12
študentov, z ktorých dvaja zmaturovali s výborným prospechom, štyria s chválitebným, štyria s dobrým a dvaja s 
dostatočným prospechom. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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