
MINISTERSKÝ ROZKAZ 

Ministerský rozkaz č. 1197 z 24. augusta 1874 

Na základe vyšetrovania, ktoré ev. a. v. superintendent potisského dištriktu Š. Czékus previedol na verkorevúckom 
gymnáziu v učitelskom semenisku proti protištátnemu smeru, potisský dištrikt na svojom konvente vydržiavanom dňa 
30. a 31. júla t. r. v uznesení č. V. uzavrel, že veľkorevúcke hlavné gymnázium viac za svoju hlavnú školu neuznáva, že 
mu odníma právo jestvovania, ktoré mu dal a že túto školu vytvára zo všetkých emolumentov cirkvi. 

Nakoľko ale učiteľské semenisko, pripojené ku gymnáziu, ktoré beztak nemalo pre svoje jestvovanie finančný základ, 
dištriktom ani uznané ani potvrdené nebolo, takže konvent jeho doteraz vydané svedectvá vyhlasuje za neplatné. 

Pretože následkom tohto uzavretia menované ústavy nemôžu viac byť pokladané za protestantské, zákonom 
zabezpečené autonómne školy, nie sú teda pod zákonitým dozorom, následkom čoho niet záruky, žeby sa doterajší 
nebezpečný duch menovaných ústavov obrátil na lepší. A pretože nemajú záruky ani vo vyučovacích požiadavkách, 
ani hmotnú zábezpeku pre svoju existenciu a berúc do úvahy fakty, ktoré objavila vyšetrujúca komisia pri zisťovaní 
protištátneho smeru, uznal som za potrebné jeho cis. kr. a ap. kr. milosti predostrieť návrh, aby nakoniec menované 
školy boli zatvorené. 

Jeho cis. a ap. kráľovská milosť p. kráľ návrh, ktorý som predostrel, svojím najvyšším rozhodnutím dto v Mníchove 
dňa 20. augusta 1874 najmilostivejšie schvaľujúc vzal na známosť a jeho prevedením poveriť ráčil mňa. 

Následkom tohto vyzývam obyvateľstvo stolice, aby ono patronát, výbor a učbársky zbor gymnázia a semeniska s 
vylúčením každého odkladu s konečnou platnosťou rozpustilo, dajúc im zreteľne na vedomie, že sa nemôžu a nemajú 
práva zísť na nijakú poradu, hoci by sa menovala bársako. Nariaďujem dalej, aby výbor stolice menoval zo svojich
členov komisiu, ktorá vykoná inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku týchto škôl. Majetok nech je zverený 
kurátorovi, vymenovanému pre tento účel. Kurátor nech všetky spisy gymnázia odovzdá superintendentovi, ktoré 
potom nech sú uložené do stoličného archívu. Ide o spisy spred 30. júla 1874. Zakladateľov treba jednotlivo osloviť, 
aby sa do stanovenej lehoty vyjadrili, či si želajú vrátiť základiny alebo či ich ponechajú v prospech školy, ktorá sa 
má založiť v Revúcej. Tým, ktorí zložili základiny v hotovosti, treba im tieto sumy vrátiť v hotových peniazoch alebo v 
úpisoch. 

Školskú budovu treba zabezpečiť proti ohňu a hnuteľnosti, ktoré sa v nej nachodia, zveriť do opatery spoľahlivého 
jednotlivca. 

Oprávnené požiadavky učbárov, sluhov a zamestnancov alumnea majú byť vyplatené do 1. augusta tohto roku. Všetky 
výdavky treba vyplácať z príjmov školy a zvyšok, ako aj ponechané základiny, treba na úroky zložiť v peňažnom 
ústave. 

Očakávam, že výbor splní rýchlo a presne tento príkaz a že bude pokračovať v tomto takticky. Vyzývam ho, aby mi o 
výsledku svojho pôsobenia podával sčasu na čas krátke správy. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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