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Abstract 

The author presents the beginnings of education in Kežmarok, which 

has been known as a town since 1269 – was created by merging the 

settlements of the original Slavic population and the settlements of 

German colonists. (Baráthová, N. et al., 2000, p. 7) He uses the descriptive 

method for the oldest written mentions of the city, school. He points out 

the reform changes in 1531 and application of methods. Emphasis is 

placed on the cultural and social preconditions that led to the creation of 

the Kežmarok Lyceum, which has entered our history as an important 

center of education, scientific, cultural and literary life. 
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Úvod 

Kežmarok mestské práva dostal od uhorského kráľa Bela IV. Ako 

slobodné kráľovské mesto získalo od uhorských panovníkov viacero politických 

i hospodárskych privilégií. Od vzniku mesta až do príchodu husitov v roku 

1433 boli v Kežmarku tri farnosti – pri kostole svätého Michala (existovala už 

v 12. stor.), pri kostole svätého Kríža (13. stor.), kde zrejme už v 13. storočí 

vznikla prvá farská škola a pri saskom kostole svätej Alžbety (pol. 13. stor.). 

Základným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo a popri ňom sa vyučovali 

predmety, ktoré s ním úzko súviseli – spev (vyučujúci i žiaci účinkovali pri 

cirkevných obradoch), latinčina (reč kostolov) a čítanie. Vyučujúcimi boli 

duchovní a vyučovacím jazykom materinská reč – v Kežmarku nemecká. 

(Hleba, E., 1984, s. 10) 

Farská škola však neposkytovala žiakom také vzdelanie, aké od nich 

vyžadoval vývoj 14. a 15. storočia. Čoraz viac sa vzmáhal meštiansky živel, aj 

na Spiš začali prenikať myšlienky humanizmu a renesancie, ktoré priniesli 

nový zmysel ľudského života. Nové ideologické zmeny postihli aj školstvo, 
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ktoré sa úspešne dostalo spod nadriadenosti cirkevných orgánov. Tak vzniká 

vyšší typ školy – mestská škola. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 63) 

Najstaršia písomná zmienka o škole v Kežmarku je až z r. 1383 – 

1392, keď bol zaregistrovaný spor na Kapitule sv. Martina (Spišská Kapitula). 

Kežmarský farár Ján a rektor kežmarskej školy sa súdili o peniaze, vybraté na 

bohoslužbách a pohreboch a nevedeli si ich rozdeliť. Keďže rektora zastupoval 

v spore kežmarský richtár, teda najvyšší predstaviteľ mesta a jeden senátor, je 

viac ako pravdepodobné, že o školu sa už nestarala cirkev, ale bola v starostlivosti 

mesta. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 7) 

S príchodom reformácie do Kežmarku dostala škola po r. 1531 

charakter protestantského gymnázia. (Baráthová, N. a kol., 1999, s. 19) 

V 2. polovici 15. storočia sa farská škola mení na mestskú latinskú 

školu. Kňazov v čoraz väčšej miere nahrádzajú učitelia svetskí, väčšinou 

bakalári s vysokoškolským vzdelaním. Pravdepodobne koncom 15. storočia sa 

škola rozdeľuje na nižšiu chlebovú školu a vyššiu latinskú školu. (Chalupecký, 

I., 1968, s. 26) 

V základnej – nižšej – škole, v tzv. Brotschule, sa vyučovali základy 

čítania, písania a matematiky – úkony také dôležité pre každého obyvateľa 

mesta, pretože v tomto období sa mešťania zaoberali výlučne kupectvom 

a remeslom. Medzi vyučovacie predmety patril aj naďalej spev a základy 

latinského jazyka. Vyšší stupeň školy predstavovala tzv. latinská škola. Na nej 

sa vyučovalo sedem slobodných umení – trivium (gramatika, rétorika, dialektika) 

a quadrivium (aritmetika, hudba, geometria a astronómia). (Lipták, J., 1933, s. 8) 

Vyučujúcimi boli svetské osoby. Vyučujúcim jazykom sa stala 

latinčina. Rozšíril sa aj počet vyučujúcich. Najvyšší predstavený školy mal 

niekoľko pomenovaní: rektor, magister, baccalarius, Schulmeister, ludimagister, 

gymnasiarcha, paedagogus. Mal niekoľko pomocných učiteľov (kolaborator, 

kantor, auditor, organista, kampanator). (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 64) 

I keď sa charakter školy výrazne zmenil, povinnosti študentov boli 

stále rovnaké. V škole sa zdržiavali od piatej hodiny rána do desiatej 

a popoludní od štrnástej do sedemnástej. Ich povinnosťou bolo zvoniť na 

rannú omšu, účinkovať pri nej spevom i drobnými službami. Viacerí mali za 

úlohu v triede zakúriť a poupratovať ju. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Boli povinní zúčastňovať sa na rôznych cirkevných obradoch, pri 

voľbe richtára a mestskej rady, zvonili pri otváraní trhov a pri búrkach, čím 

finančne prispeli k udržiavaniu školy i svojich štúdií. Peniaze sa získavali aj 

pomocou rekondácií – chodenia z domu do domu. Školské poplatky za 

kežmarských študentov platilo mesto, cudzí žiaci platili poplatok vo forme 

finančných i naturálnych dávok. Navyše sa platilo za papier i drevo na kúrenie. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 64) 

Štúdium nebolo obmedzené ani vekom, ani dobou – študovali 

i takmer 30-roční mládenci a stalo sa, že v Kežmarku pobudli len niekoľko 

týždňov, resp. mesiacov. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 
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V roku 1595 sa ustanovila pri meste funkcia školského dozorcu (tzv. 

Schuelherr – pán školy). (Lipták, J., 1933, s. 26) Túto funkciu vykonávali 

senátori vnútornej alebo vonkajšej mestskej rady. V 17. storočí sa zriadili aj 

funkcie školských inšpektorov. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 64) 

Reformačný charakter školstva  

V prvej tretine 16. storočia sa rozšírilo z Nemecka do celej Európy 

reformačné hnutie Dr. Martina Luthera. To našlo svoje zázemie v krajoch 

a mestách, kde žilo aj nemecké obyvateľstvo – teda i na území Spiša.  

V Kežmarku začali reformačné zmeny r. 1531 príchodom kňaza Juraja 

Leudischera. Protestantský charakter dostáva i škola. Nevracia sa však na 

pozície niekdajšej farskej školy, ba naopak, mesto sa o ňu stará viac. Pozýva 

vynikajúcich učiteľov, platí ich z mestskej pokladnice a výdavky na školu 

hradí z čiastočného príjmu za odpredaj vína a zrna. Roku 1536 sa stavia nová 

škola z kameňa, dáva sa robiť nová tabuľa, lavice, ba aj doštená dlážka. Pre 

študentov sa zriaďuje tzv. alumneum1, kde sa zadarmo stravujú tí najchudobnejší. 

(Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Reformácia poznamenala predovšetkým vyučovacie metódy na 

protestantských školách. Roku 1543 sa stáva rektorom školy (gymnasiarchom) 

kežmarský rodák Ján Sommer, ktorý študoval na univerzite vo Wittenbergu 

u Melanchtona, blízkeho spolupracovníka Martina Luthera. Podľa systému 

svojho učiteľa začína vyučovať aj v Kežmarku. Základy Melanchtonovej 

školy predstavoval kresťanský humanizmus a návrat ku klasikom. Cieľom 

jeho vzdelávania bola „múdra a výrečná zbožnosť“ („sapiens atque eloquens 

pietas“). (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 71) 

Študenti boli rozdelení do troch oddelení. V prvom sa vyučovalo 

čítanie, písanie a základy gramatiky, v druhom a treťom sa vyučovala latinčina, 

gréčtina, hebrejčina, rétorika, poetika a veľký dôraz sa dával na čítanie 

klasickej literatúry. Prednášala sa aj dialektika a matematika a nechýbal ani 

spev. Hlavným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo. Takto Melanchton 

prepracoval metódu, ktorou sa vyučovalo na mestských latinských školách 

a zmenil tieto školy na akési klasické gymnáziá. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Melanchtonov vyučovací systém bol posilnený aj príchodom takej 

osobnosti do Kežmarku, ako bol bývalý rektor bardejovskej školy a niekdajší 

žiak Luthera a Melanchtona – Leonard Stöckel. Stöckel ešte počas svojho 

pobytu v Bardejove vypracoval r. 1539 školské zákony, prvé svojho druhu 

u nás, podľa Melanchtonovej metódy. Je viac ako pravdepodobné, že podľa 

                                                 
1 Alumneum [lat.] – 1. výchovný ústav so sociálnym poslaním; 2. ústav priradený spravidla 

k strednej a vyššej škole, poskytujúci študentom ubytovanie a stravu. Na Slovensku boli známe 

alumneá pri gymnáziách v Revúcej, Turčianskom sv. Martine a Kláštore pod Znievom, kde 

chudobní študenti dostávali stravu zadarmo. 
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bardejovských školských zákonov sa vyučovalo aj v Kežmarku. Zákony dbali 

navyše na slušné správanie sa žiakov i na ich zovňajšok.(Sedlák, I. a kol., 

1984, s. 71) 

Keď v 1. polovici 16. storočia mesto prijalo reformáciu, stala sa aj 

táto škola evanjelickou, a takou v podstate ostala až do r. 1945. Istá zmena vo 

vyučovaní nastala okolo r. 1555, keď sa v Kežmarku zdržiaval známy pedagóg 

Leonard Stöckel. (Chalupecký, I., 1968, s. 26) 

Leonard Stöckel sa zdržal v Kežmarku počas školského roku 1555/1556, 

i keď priamych dokladov o jeho pôsobení na kežmarskej škole niet. Po jeho 

návrate do Bardejova pokračovali v začatom vyučovaní ďalší vyučujúci 

kežmarskej školy – bývalý bardejovský obyvateľ Simon Gergel (1556), 

Richard Kauffny (s prestávkami v r. 1551 – 1572), Matej Thoraconym-Kabát 

(1571 – 1576), Sebastian Lám (1577 – 1581), Dávid Rechen (1581 – 1583) 

a ďalší. (Lipták, J., 1933, s. 309) 

K veľkej reorganizácii kežmarského školstva došlo v prvej tretine 

16. storočia. Reformačné učenie dr. Martina Luthera si našlo zázemie hlavne 

v tých častiach Uhorska, kde žili Nemci – teda aj v Kežmarku. V Kežmarku 

začali reformačné zmeny r. 1531 po príchode kňaza Juraja Leudischera. V tomto 

období dostáva aj škola protestantský charakter a mení sa na klasické gymnázium 

s ôsmimi triedami. Roku 1536 sa stavia pri farskom kostole sv. Kríža 

namiesto drevenej budovy nová škola z kameňa. Roku 1600 sa zriadila na 

náklady mesta na farskom dvore klenutá miestnosť pre knižnicu, ktorá sa stala 

základom dnešnej lyceálnej knižnice – najväčšej školskej historickej knižnice 

v strednej Európe. (Baráthová, N., 2003, s. 48) 

Na základe listu Mateja Thoraconyma z r. 1571 sa dozvedáme, že 

sa v Kežmarku vyučovalo v troch triedach. Najvyššiu triedu učil rektor 

Thoraconymus, dve ďalšie „kolega“ Drago. Rektor vyučoval dialektiku, 

rétoriku, latinskú a grécku gramatiku a klasickú literatúru. Vyučovanie týchto 

predmetov potvrdzuje aj vysvedčenie z r. 1575, v ktorom sa ako vyučovacie 

predmety uvádzajú jazyk latinský a grécky, predmety výrečnosti (rétorika), 

matematika a náboženstvo. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Prvý známy školský poriadok v Kežmarku vytvoril na spomínaných 

základoch Melanchtonových metód r. 1596 rektor Ján Mylius2, rodák z Jihlavy, 

                                                 
2 Ján Mylius sa narodil v roku 1557 v Jihlave na Morave a zomrel v roku 1629 v Elblang 

v Poľsku. Študoval na univerzite vo Wittenbergu, pripojil sa ku kryptokalvinizmu, ideovému 

smeru protestantskej teológie, ktorý chcel pod vplyvom kalvínskej reformácie odstrániť 

z evanjelických kostolov obrazy, oltáre a organy. Kryptokalvinisti boli revolučnejší než 

luteráni, ktorí pôvodné katolícke kostoly zachovávali takmer v pôvodnom stave. Svoje 

presvedčenie si Mylius ponechal po celý život, čo sa mu neraz stalo osudným. Po skončení 

vysokej školy začal učiť vo Veľkom Meziříčí, v jeseni 1588 dostal pozvanie za rektora 

levočského gymnázia, kam prichádza v máji 1589 a zostavuje nový školský poriadok. R. 1595 

prijíma pozvanie za vyučujúceho do kežmarského gymnázia, kam prichádza 12. júla 1595. 

15. augusta 1596 dostáva rektorský vokátor, kde okrem povinností má určený aj plat: 2 toliare 
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absolvent wittenberskej univerzity. Znenie poriadku sa síce nezachovalo, ale 

môžeme ho rekonštruovať na základe poriadku levočskej školy z r. 1589, kde 

Mylius predtým pôsobil, a je pravdepodobné, že bol aj autorom školského 

poriadku. (Baráthová, N., 1998, s. 27 – 42; Bauer, H., 1929) Škola spomenutá 

aj ako gymnázium (gymnasium) – bola rozdelená do ôsmich tried – oddelení. 

Týchto osem tried tvorilo päť ročníkov. Najnižší ročník – piaty – tvorila 

pravdepodobne ôsma, siedma, šiesta a piata trieda. V ôsmej triede sa okrem 

náboženstva učili základy latinského čítania, ktoré sa skončili v siedmej 

triede, kde sa začali priberať základy latinskej gramatiky podľa Aelia Donata, 

v šiestej triede sa vyučovanie základov gramatiky skončilo a žiaci sa začali 

učiť základy latinského a nemeckého písania. V piatej a štvrtej triede začalo 

a pokračovalo čítanie latinských mravoučných výrokov, ktorých autormi boli 

Cato a Sirach, v priatej triede ešte pribudli základy matematiky. V tretej triede 

sa preberali podrobné pravidlá latinskej gramatiky a začalo čítanie klasickej 

literatúry (Cicero atď.), pričom výklad textu prebehol najprv v materinskej 

(nemeckej) reči. V tretej triede sa už museli žiaci zhovárať po latinsky. Pribudlo 

im aj čítanie po grécky, gramatika, aritmetika a spev. V druhej triede sa 

predpokladala absolútna znalosť latinčiny a začala sa výučba gréckeho písma. 

Vyučovala sa štylistika, čítala grécka a rímska klasická literatúra. V poslednej – 

najvyššej prvej triede sa učila latinčina, gréčtina, pribudla dialektika a rétorika. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 71) 

 
týždenne, ročne 24 siah dreva (1 siaha = 190 cm), potom mal dostať od žiakov finančné 

i naturálne príspevky (koláče, vajíčka). V tom čase sa stal kežmarský hrad dejiskom 

filozofických a teologických sporov medzi luteránmi a kryptokalvinistami. Na diskusiách bol 

prítomný aj rektor Mylius, hoci údajne nediskutoval. Vokátor totiž od neho požadoval, aby 

„prednášal školskej mládeži Božie slovo čisté a rýdze v dobrom, pravdivom a nefalšovanom 

zmysle, ako to vyžaduje augsburské vierovyznanie a diela reformátorov Dr. Martina Luthera 

a Filipa Melanchtona.“ V roku 1596 pripravil Mylius aj pre kežmarské gymnázium prvý známy 

školský poriadok, ktorý obsahoval povinnosti vyučujúcich i žiakov. Gymnázium bolo 

rozdelené do ôsmich tried, ktoré vytvárali päť ročníkov. Žiaci sa učili latinský jazyk, gréčtinu, 

nemčinu, matematiku, hudbu, dialektiku, rétoriku a náboženstvo. Od vyučujúcich sa požadovali 

tie najvyššie znalosti a pedagogická múdrosť. Študentom Mylius zakázal stáročia známu 

zábavku – tzv. kohútie zápasy, a to preto, že boli nebezpečné hlavne pre menších žiakov, 

a hlavne preto, že mládež sa niekoľko týždňov zaoberala viac cvičením kohútov než knihami. 

Myliovi ešte pred príchodom do Kežmarku vyšiel slovník Nomenklatura a v rukopisoch, ktoré 

sa stratili, ostali z kežmarských čias prednášky k latinským a gréckym klasikom. Mylius 

plánoval ostať v Kežmarku dlhšie, lebo ešte r. 1596 si kúpil na Hradnom námestí veľký dom 

a záhradu, ktorá bola mimo mestských múrov. Žiaľ, dom nevieme identifikovať. Jeho životné 

osudy boli však iné. Medzitým zasadli synody – najvyššie evanjelické cirkevné snemy piatich 

východoslovenských kráľovských miest, ktoré odsúdili kryptokalvinistov. Odísť musel aj 

Mylius. 4. apríla 1598 sa s ním lúčil richtár i senátori, jasne dávajúc najavo svoj nesúhlas 

s rozhodnutím synody. Protestujú aj študenti. Päť študentov, medzi nimi aj budúci rektor 

kežmarského gymnázia Dávid Praetorius, odchádza s rektorom Myliom na jeho nové pôsobisko 

do Elblangu v Prusku. Tu sa Mylius stáva opäť rektorom evanjelického gymnázia, ktoré sa 

zaraďuje medzi najúspešnejšie a najznámejšie v celej strednej Európe. 
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Tresty sa nevyhli ani študentom v Kežmarku. Od 3. triedy sa už 

študenti museli zhovárať po latinsky – koho prichytili hovoriť v materčine, 

dostal potupné znamenie – signum v podobe somárika z kože alebo dreva 

a nosil ho dovtedy, kým sám nevyhľadal podobného previnilca. Ak mal žiak 

signum do rána, čakal ho trest palicou, z ktorého sa mohol vykúpiť iba vtedy, 

ak sa naspamäť naučil niečo navyše – latinské slová, citáty alebo gramatické 

pravidlá. Žiaci mohli byť potrestaní aj ďalším výstražným znamením, zvaným 

signum morum, ak prišli do školy s neumytou tvárou, rukami alebo nohami, 

ak nadávali, zlorečili, ublížili matke, vtákom – a v tom prípade sa už trstenici 

nevyhli. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 10) 

Mesto Kežmarok sa staralo o čo najlepšie obsadenie učiteľských 

miest. V tomto období však muselo mať na všetko súhlas od pánov hradu – 

členov rodiny Thökölyovcov, ktorí sídlili na kežmarskom hrade od r. 1579 

do r. 1670. Skoro po celý tento čas sa snažili zmeniť slobodné kráľovské 

mesto Kežmarok na zemepanské mesto, pozbaviť ho všetkých politických 

i hospodárskych výsad. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 71) 

V 17. storočí sa v meste posilnil slovanský živel. Stalo sa tak zásluhou 

exulantov z Čiech, Moravy i Sliezska, ktorí odišli pred náboženským prenasle-

dovaním. Viacerí z nich pôsobili ako vyučujúci kežmarskej školy: Moravania 

Ján Meltzelius Moravus z Nového Jičína (1649 – 1657), Václav Johannides 

z Kamennej Lehoty (1654 – 1674), Slezania Valerian Berlinius (1649 – 1659) 

a Daniel Fabry (1646 – 1648). (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 10) 

Viacerí z nich boli i kazateľmi – diakonmi slovenskej evanjelickej 

cirkvi, ba istý čas vystupuje v Kežmarku aj poľský kazateľ. (Lipták, J., 1933, 

s. 39) 

Reformáciu však onedlho vystriedala protireformácia. Vo februári 

1674 bolo vyučovanie na evanjelickom gymnáziu zakázané – pokračovalo 

v súkromí, ale 1. septembra 1674 sa i to zakázalo. Obnovilo sa až v októbri 

1675. Na základe 26. artikulu Šopronského snemu škola nesmela ostať v starých 

priestoroch. (Baráthová, N., 2003, s. 51) Počas rekatolizácie evanjelická škola 

načas zanikla. V rokoch 1674 – 1682 sa na nej vyučovalo len súkromne. 

V rokoch 1687 – 1717 ju premiestnili do budovy bývalého hostinca, ktorý stál 

na tom mieste, kde je teraz drevený kostol (školská miestnosť je v ňom 

zachovaná). (Chalupecký, I., 1968, s. 26) Tento hostinec sa však prestaval na 

školské účely, základné triedy však ostali aj naďalej v meste v súkromných 

domoch, mimo mesta boli vyššie ročníky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 73) 

Kežmarská škola – kolíska mnohých vedcov, učencov a literátov 

Pedagógovia dokázali vzbudiť vo svojich chovancoch nielen túžbu po 

hlbokých vedomostiach, ale sami mali aj vedecké a umelecké ambície. Napr. 

Ján Mylius (1595 – 1598) napísal slovník Nomenklatura a v rukopise ostali 

jeho Komentáre k latinským a gréckym klasikom. Ján Meltzelius, rektori Adam 
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Kunisch (1590 – 1600) a Ján Frölich (1601 – 1608) písali oslavné reči a verše. 

Satiry rektora Pavla Apella (1704) vyšli tlačou v Sliezsku, písaniu drám sa 

venovali Dávid Praetorius (1608 – 1646) a Ondrej Eccard (1700). Básňami sa 

prezentoval aj rektor Václav Johannides, ktorý spolu so žiakmi školy vydal 

tlačou r. 1660 latinskú panychídu3 nad smrťou mladej majiteľky hradu. (Sedlák, I. 

a kol., 1984, s. 72) 

Podľa uvedených bydlísk študentov zisťujeme, že tu už vtedy boli 

žiaci z celého územia Slovenska, Sliezska, Poľska, Sedmohradska a Bulharska. 

Kežmarskí študenti so svojimi vyučujúcimi sa zaradili k priekopníkom 

bádania Vysokých Tatier – časť chotára Tatier patrila Kežmarku od r. 1269. 

Kežmarskí študenti tam chodili oddávna botanizovať4, zbierali minerály – ale 

niet o tom žiadnej písomnej správy – až r. 1596 sa spomína výlet do Tatier. 

Roku 1615 prvý známy horolezecký výlet v histórii Tatier vykonal kežmarský 

študent Dávid Frölich. Nevie sa však, či zdolal Kežmarský alebo Lomnický 

štít. V r. 1654 na Kežmarský štít vystúpil kežmarský študent Daniel Speer 

alias Uhorský Simplicissimus. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 10) 

Po vzplanutí nových myšlienkových prúdov dochádza opäť k reakcii – 

v 70. rokoch 17. storočia začínajú silnieť protireformačné snahy a nastupuje 

obdobie protireformácie. Dňa 10. septembra 1673 bol kežmarským evanjelikom 

zabratý kostol, fara i škola. Kňazi i učitelia mali na „výber“ – vzdať sa svojej 

viery, alebo odísť do inej krajiny. Neodišiel však konrektor Pavol Grosz, 

ktorý sa odvážne pustil do súkromného vyučovania žiakov, hoci i to bolo 

neskôr nakrátko prerušené. Musel odísť, v októbri 1675 sa vrátil a pokračoval 

v učení, dokonca od júna 1676 s tichým súhlasom miestnych paulínov. Tento 

prípad vyučovania v súkromí počas najťažších čias protireformácie patrí 

naozaj k ojedinelým, veď školy v Levoči, Prešove i iných mestách prestali 

v uvedenom období úplne existovať. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 72) 

Na základe 25. a 26. artikulu Šopronského snemu z r. 1681 mohli mať 

evanjelici svoje kostoly i školy, ale len v slobodných kráľovských mestách 

a po dva v každej župe, pričom budovy museli stáť mimo mestských múrov. 

Preto sa kežmarská škola umiestnila dočasne do priestorov niekdajšieho 

hostinca pri mestskej Vyšnej bráne, ktorý bol postavený r. 1593, a ku ktorému 

sa r. 1687 pristaval prvý drevený artikulárny evanjelický kostol. (Baráthová, 

N. a kol., 2000, s. 10) 

Tento hostinec sa však prestaval na školské účely, základné triedy 

však ostali aj naďalej v meste v súkromných domoch, mimo mesta boli vyššie 

ročníky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 73) 

                                                 
3 Panychída (nesprávne panachída) je krátka bohoslužba za zomrelých v gréckokatolíckej 

a pravoslávnej cirkvi. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na konci liturgie, resp. po nej, ak 

bola liturgia slúžená za zosnulých. Štruktúra panychídy: zvyčajný začiatok, tropáre, ekténia so 

zvolaním a prepustenie. Dlhá bohoslužba za zomrelých sa označuje ako parastas alebo niekedy 

aj veľká panychída. Panychída prenesene znamená smútočnú slávnosť vôbec.  
4 Pozorovať a zbierať rastliny (v prírode), zaoberať sa botanikou. 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2022, roč. 22, č. 2 

 45 

Ťažké časy poslednej tretiny 17. storočia ako aj začiatku 18. storočia 

neubrali evanjelickému gymnáziu na význame. V roku 1703 boli schválené 

nové školské zákony. Základom vyučovania bolo i naďalej učenie Melanchtona, 

klasické jazyky a literatúra, matematické vedy a hudba. Vzdelávanie sa predĺžilo 

na 14 rokov, škola opäť pozostávala z dvoch stupňov: nižší, tzv. ľudová škola, 

trval 6 rokov, vyšší – gymnázium – 8 rokov. V ľudovej škole sa mohlo hovoriť 

materčinou, na vyššom stupni výlučne po latinsky. Každý polrok sa robili 

verejné skúšky. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 11) 

Na čele školy stál rektor, ktorý učil najvyšší ročník, okrem toho bol 

povinný dozerať na vyučovanie svojich podriadených v nižších ročníkoch. 

Jeho zástupcom bol konrektor alebo kolega, subrektor, ktorý mal na starosti 

nižšiu triedu a najnižšie triedy učili praeceptori, kantor5 a organista. (Sedlák, I. 

a kol., 1984, s. 73) 

Charakter vyučovacieho procesu však nebol jednoliaty. Začiatok 

a prvú polovicu 18. storočia charakterizuje tzv. pietistický realizmus, ktorý 

prišiel do Kežmarku z Halle. Tento smer hlása vo výchove mládeže spojenie 

náboženskej stránky so stránkou praktického života. Na jednej strane sa ďalej 

pestuje teológia a klasické jazyky, no na druhej strane sa začína venovať 

pozornosť reálnym a prírodných vedám. V tomto období sa aj v Kežmarku 

začína vyučovať podľa metód Komenského, no v porovnaní s Levočou, ktorá 

prevzala Komenského metódy už v 70. rokoch 17. storočia, je to pomerne 

neskoro. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 11) 

V rokoch 1710 – 1711 prišiel na Kežmarok mor, ktorý skosil ¾ 

obyvateľstva. Vyučovanie začalo v septembri 1711, keď sa stal rektorom 

školy Juraj Bohuš z Banskej Bystrice (učil tu v r. 1711 – 1722). Zaoberal sa 

fyzikou, mineralógiou6, astronómiu7, speleológiou8 a svoje vedomosti odovzdával 

študentom. Roku 1717 sa stal členom prírodovednej spoločnosti v Erfurte. Bol 

autorom najstaršieho opisu Spiša a jeho pamätihodností. V rektoráte ho striedal 

ďalší polyhistor9 – kežmarský rodák Juraj Buchholtz mladší (1723 – 1737), 

tiež člen viacerých zahraničných vedeckých spoločností. V r. 1724 podnikol 

so žiakmi známy výskumný výlet k Zelenému plesu. Študenti mali zistiť, 

prečo je pleso zelené. Jeden zo študentov, upevnený o lano, sa ponoril a zistil, 

že z dna vyviera mnoho pramienkov, ktoré dávajú do pohybu zrnká piesku. 

Buchholtz túto cestu podrobne opísal a uverejnil v známych Vratislavských 

análoch. Pre svojich žiakov písal aj divadelné hry, ktoré trvali 4 – 6 hodín 

a pre veľký úspech sa museli neraz opakovať. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 12) 

                                                 
5 Kedysi učiteľ, ktorý zároveň viedol kostolnú hudbu. 
6 Veda o nerastoch. 
7 Veda o vesmíre, jeho zložení a štruktúre, fyzikálnych vlastnostiach, pohyboch a jeho vývoji, 

hvezdárstvo. 
8 Odbor zaoberajúci sa geologickým a biologickým výskumom jaskýň, jaskyniarstvo. 
9 Znalec mnohých vedných odborov, človek s mnohostranným vzdelaním. 
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Tento prelom vo vyučovacích predmetoch a metódach sa ani zďaleka 

neodrazil v novom školskom poriadku z r. 1742. (Sedlák, I. a kol., 1984. s. 74) 

Spomínaný poriadok vychádzal z poriadku bratislavskej školy, ktorý 

zostavil r. 1714 Matej Bel a doplnil ho r. 1724 Fridrich Beer. (Lipták, J., 

1933, s. 75) 

Na základe tohto poriadku vyučovanie naďalej spočívalo vo výučbe 

náboženstva a latinského jazyka, vo vyšších triedach sa vyučovala matematika, 

kým zemepis sa prednášal len ako všeobecná rozprava a dejepis bol doslova 

iba na ukážku. Opakom tohto skostnateného poriadku bol nový z r. 1755. 

Obsahuje presné učebné osnovy pre všetky ročníky. Škola mala päť vyšších 

ročníkov, do ktorých chodili žiaci osem rokov. V najnižšej – 5. triede donatistov 

sa vyučovalo náboženstvo, latinský jazyk (z neho sa prekladalo do nemčiny), 

aritmetika, spev. Piata trieda trvala rok. Uvedené predmety sa učili aj v 4. triede 

gramatikov a 3. triede syntaxistov. Obe triedy trvali po dva roky tak isto ako 

aj 2. trieda rétorov, kde sa vyučoval dejepis a zemepis. V 1. najvyššej triede 

logikov, ktorá trvala rok, pribudli filozofia a právo. (Baráthová, N. a kol., 

2000, s. 13) 

Kežmarské evanjelické gymnázium sa dokonca postupne dostalo do 

priazne dvora, ktorý potichu súhlasil nielen s tým, že tu pôsobilo až 5 učiteľov 

a vypracovalo niekoľko nových školských poriadkov, ale roku 1760 ho na 

prosbu protestantskej šľachty zo Spiša a kežmarského meštianstva povýšil na 

lýceum a o 14 rokov neskôr ho dovolil i rozšíriť. Bola to teda jediná evanjelická 

stredná škola na východ od Trnavy, ktorej existenciu vzala Viedeň oficiálne 

na vedomie, a to zrejme najmä preto, že sa tu veľká pozornosť venovala nemčine. 

Mala päť tried a štúdium na nej trvalo desať rokov, pričom v najvyššej triede 

sa vyučovala aj evanjelická teológia. (Špiesz, A., 1983, s. 238) 

Rôznorodosť školských poriadkov – každá evanjelická škola sa totiž 

riadila vlastným – zapríčinila i tá skutočnosť, že počas 18. storočia zasiahli do 

školstva ešte aj ďalšie smery – racionalizmus10, filantropizmus11 a neohu-

manizmus.12 Kým racionalizmus vyzdvihoval rozumové poznanie, neohuma-

nizmus hlásal návrat ku klasike a filantropizmus zase vyzdvihol praktické 

vzdelávanie. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 74) 

Nový školský poriadok v duchu neohumanizmu bol na kežmarskom 

gymnáziu prijatý r. 1767 za rektorátu Jána Karlovského (1760 – 1770). Jeho 

cieľom vzdelávania bola zbožná úcta, počestnosť a ľudskosť. Počet ročníkov 

ostal v počte päť, ale školská dochádzka sa rozšírila na desať rokov. Pre 

                                                 
10 Smer pokladajúci rozum za jediný alebo rozhodujúci zdroj poznania, presvedčenie o neobme-

dzených schopnostiach ľudského rozumu; rozumový (racionálny) postoj. 
11 Smer v pedagogike založený J. B. Basedowom, ktorý sa opiera o ideu priateľstva a uskutočňuje 

Rousseauove zásady prirodzenej výchovy. 
12 Nový humanizmus; humanizmus: filozoficky zdôvodnený názor rešpektujúci a podporujúci 

dôstojnosť človeka ako svojbytnej duchovnej i telesnej bytosti vo všetkých dimenziách jeho 

života, zameraný proti jeho odcudzeniu, sociálnemu, duševnému i politickému útlaku a pod. 
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adeptov13 na univerzity sa zaviedli maturitné skúšky. (Baráthová, N. a kol., 

2000, s. 13) 

V r. 1787 – 1852 pri osemtriednom gymnáziu vznikli akademické 

triedy s katedrou filozofie, práva a teológie, čím sa škola zmenila na lýceum. 

Na území Slovenska boli len štyri lýceá – v Kežmarku, Bratislave, Levoči 

a Banskej Štiavnici a bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať 

v univerzitných štúdiách. V r. 1852 sa lyceálne triedy zrušili a škola bola opäť 

gymnáziom. (Baráthová, N. a kol., 1999, s. 20) 

Počet študentov sa zdvojnásobil – umožnila to náboženská a národnostná 

tolerancia, ktorá vládla nielen na lýceu, ale v celom meste. K Slovákom, 

Nemcom a Maďarom pribudli Poliaci, Srbi, Chorváti, Černohorci, Česi, 

Moravania, Ukrajinci, Rumuni atď. A hoci bola škola protestantská, navštevovali 

ju aj katolíci, kalvíni, pravoslávni, gréckokatolíci, židia, ba aj mohamedáni. 

V prvom rade však pribúdali slovenskí študenti. Slovenčina sa na lýceu učila 

sporadicky už na začiatku 19. storočia a pravidelne ako nepovinný jazyk 

v r. 1853 – 1874. (Baráthová, N., 2003, s. 51) 

Kultúrno-spoločenské zmeny, predpoklad vzniku lýcea 

Roku 1777 bol vydaný Ratio educationis – prvý súborný školský 

poriadok v Uhorsku, v ktorom sa jasne prejavil osvietenský duch. Na jeho 

základe sa mali reformovať len katolícke školy, no žiadala sa aj úprava 

evanjelických škôl. Na školách typu kežmarskej školy sa mali podľa Ratio 

educationis zriadiť dvojročné vyššie akademické triedy s vyučovaním filozofie 

a práva. Tieto akademické triedy mali byť najvyšším stupňom národného 

vzdelania. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 75) 

Radikálna modernizácia nášho školstva prebiehala už od čias Márie 

Terézie. Kežmarská škola spočiatku odmietala podrobiť sa tereziánskej „Ratio 

educationis“, postupom času však sama zistila, že tým za ostatnými školami 

zaostáva. Začali sa zavádzať zmeny, ktoré r. 1813 vyústili v novom školskom 

poriadku. Okrem doterajšieho 8-ročného štúdia sa v Kežmarku zriadilo 

i tzv. lýceum, v podstate vysoká škola, na ktorej štúdium trvalo tri roky. 

(Chalupecký, I., 1968, s. 27) V Kežmarku sa plán akademických tried realizoval 

roku 1787. (Lipták, J., 1933, s.75) 

Roku 1787 bola na lýceu založená katedra filozofie. K jej najuz-

návanejším vyučujúcim patril Ján Genersich (učil tu v r. 1788 – 1821), 

zakladateľ Literárnej spoločnosti (podľa vzoru Malohontskej spoločnosti), 

ktorá pracovala v r. 1806 – 1810. Genersich sa svojimi prednáškami navždy 

zapísal do pamäti študenta Pavla Jozefa Šafárika (1801 – 1840), bol deväťkrát 

rektorom školy a popri teológii sa venoval aj orientálnym jazykom a prírodným 

                                                 
13 Kto začína alebo chce pestovať nejaký vedný, umelecký odbor a iný odbor, začiatočník. 
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vedám. Pre slovenských teológov viedol praktické cvičenia v ich rodnom 

jazyku. Roku 1805 vznikla prvá a r. 1846 druhá katedra práva. K jej naj-

známejším prednášateľom patrili Pavol Hunfalvy (1842 – 1848) – zakladateľ 

modernej maďarskej jazykovedy, ktorý dokázal príbuznosť ugrofínskych14 

jazykov a jeho brat Ján Hunfalvy (1846 – 1851), geograf15 a historik, neskôr 

vysokoškolský profesor v Pešti a člen viacerých domácich i zahraničných 

vedeckých spoločností. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 13) 

Lýceum sa vyznačovalo pestovaním prírodných vied, o ktorých rozvoj 

sa zaslúžil speleológ Juraj Bucholtz ml., ktorý oboznamoval žiakov najmä 

s fyzikou a vybudoval veľkú zbierku minerálov, Juraj Bohuš, rodák z Banskej 

Bystrice, ktorý rozširoval znalosti žiakov zo zemepisu, astronómie, fyziky 

a meteorológie a Jeremiáš Gottlieb Titius, ktorý sa zameral na astronómiu 

a matematiku. Jozef Bencúr z Jasenovej bol známym odborníkom pre históriu, 

zemepis a vtedajšie právo. Roku 1723 malo lýceum 270 žiakov a roku 1752 

len v najvyššej triede ich bolo až 90. (Špiesz, A., 1983, s. 239) 

Okrem katedry filozofie vznikol pri škole r. 1795 aj akýsi pedagogický 

ústav – paedagogium. Jeho zakladateľom bol Adam Podkonický (1776 – 1818), 

ktorý vo funkcii rektora kežmarskej ev. a. v. školy vystupoval 42 rokov. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 75) 

Na spomínanom ústave paedagogiu – ktorý prežil dvanásť rokov, sa 

vzdelávali najmä šľachtickí synovia. (Lipták, J., 1933, s. 103) 

Roku 1801 vznikla na kežmarskej škole ďalšia akademická trieda 

s katedrou teológie. Prednášali na nej Daniel Mihálik (1801 – 1840), Samuel 

Lörincsek (1840 – 1845) a Samuel Steiner (1840 – 1874). Daniel Mihálik, 

ktorý bol deväťkrát rektorom školy, sa popri teológii venoval aj orientálnym 

jazykom a prírodným vedám. Staral sa aj o vedomosti slovenských študentov 

a o ich spôsobilosť na budúce povolanie. V rámci svojho vyučovania viedol 

praktické rečnícke cvičenia v ich rodnom jazyku.  

Roku 1805 vznikla tretia akademická trieda s katedrou práva. K jej 

najznámejším prednášateľom patril Ján Schneider (1816 – 1835) a Pavol 

Hunfalvy (1842 – 1848). Pavol Hunfalvy patril k zakladateľom modernej 

maďarskej jazykovedy – dokázal príbuznosť ugrofínskych jazykov. Venoval 

sa aj etnografii Uhorska. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 75) 

Študujúci na troch katedrách mali spoločný vyučovací základ: latinský 

jazyk, matematiku, náboženstvo, prírodné vedy, dejiny, pedagogiku, zdravovedu, 

ekonomiku a úvod do pomocných vied historických – diplomatiky, heraldiky 

a chronológie. Teológovia sa učili navyše jazyk hebrejský a grécky, právnici 

rôzne druhy práva – prírodné, štátne, medzinárodné, súkromné, trestné a cirkevné, 

filozofi preberali podrobnejšie svoje disciplíny – logiku, metafyziku, psychológiu 

                                                 
14 Zaoberajúci sa jazykmi, literatúrou, dejinami, kultúrou a i. pôvodne uralských národov, 

príbuzných s Maďarmi (Uhrami) a Fínmi. 
15 Odborník v geografii. 
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a filozofiu. Žiaci všetkých ročníkov mali praktické cvičenia vo svojej rodnej 

reči. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 13) 

Po zriadení katedry filozofie, teológie a práva dostala kežmarská škola 

charakter lýcea. Lýceum tvorilo akýsi prechod z gymnázia na univerzitné 

štúdiá, bez štúdií na lýceu nebolo možné pokračovať vo vysokoškolských 

štúdiách. V tomto období sa zvýšil aj počet žiakov kežmarskej školy – 

začiatkom 19. storočia ich bolo už okolo 350 a v škole vyučovalo sedem 

stálych a niekoľko súkromných profesorov. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Hoci Ratio educationis predpisovalo dvojročné vzdelávanie sa v akademických 

triedach, v Kežmarku sa spočiatku právo a filozofia učili tri roky, ba teológia 

dokonca štyri roky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Tým sa na krátky čas vytvoril na kežmarskom lýceu typ vyššej, skoro 

vysokej školy. (Lipták, J., 1933, s. 97) 

Štúdiá sa na dva roky skrátili definitívne až pri vydaní nového 

školského poriadku r. 1813. Zostavovateľom bol jeden z patrónov lýcea – 

inšpektor a známy uhorský ekonóm Gregor Berzeviczy.  

Na základe tohto poriadku sa učebný plán rozdelil na osem gym-

naziálnych tried a do akademických tried práva, filozofie a teológie. Poriadok 

určoval aj vyučovacie metódy. Každý vyučovací predmet musel obsahovať 

vzdelávací cieľ – uviesť žiaka do podstaty predmetu, vyučovacia metóda 

predpokladala účasť žiakov pri preberaní nového učiva, upevnenie vedomostí 

sa dosahovalo opakovaním a praktickými cvičeniami. Vyučovacím jazykom 

hlavne v akademických triedach bola ešte stále latinčina, no na nižšom 

gymnáziu sa podľa školského poriadku z r. 1755 všetky predmety prednášali 

po nemecky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Hoci obyvateľstvo Kežmarku bolo v prevažnej miere nemecké, škola 

poskytovala mládeži vzdelanosť bez rozdielu národnosti a bez rozlíšenia 

náboženskej príslušnosti. 

V prvom rade pribúdali slovenskí študenti. Slovenčina sa na lýceu 

učila sporadicky už na začiatku 19. storočia a pravidelne ako nepovinný jazyk 

v r. 1853 – 1874. Na začiatku 19. storočia sa začali študenti rôznych národností 

grupovať do spoločností. V r. 1823 vznikla nemecká spoločnosť, r. 1824 

slovenská ako prvá svojho druhu na území Slovenska, r. 1826 srbská a r. 1832 

maďarská spoločnosť. Na činnosť slovenskej spoločnosti spomína vo svojich 

Rozpomienkach Samo Tomášik: „Z Rožňavy som roku 1828 prešiel na lýceum 

kežmarské, kde boli toho času výteční profesori... Benedikti založil v Kežmarku 

spoločnosť slovenskú a bol sprvoti i jej riaditeľom... Učili sme sa pilne českú 

gramatiku, prinášali sme práce prozaické i básnické plody na posúdenie 

a deklamovali sme.“ (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 15) 

Slováci šli v tomto smere ešte ďalej – r. 1838 si založili Ústav reči 

a literatúry slovenskej – podobne ako na ostatných lýceách. Roku 1840 sa 

v Kežmarku utvorila katedra teológie, na ktorú bol pozvaný Ľudovít Štúr – 

jeho príchod by bol býval posilou pre rozvoj národného života a slovenských 

snáh nielen v Kežmarku, ale na celom Spiši, lenže Štúr pozvanie odmietol. 
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Na začiatku 40. rokov začal ústav živoriť, no roku 1845 vznikla Jednota 

mládeže slovenskej a Spolok miernosti a striezlivosti. Mali aj vlastnú slovanskú 

knižnicu, ktorej torzá sa zachovali dodnes v lyceálne knižnici. V školskom 

roku 1859/60 vznikla ešte „súkromná“ – teda neoficiálna slovenská študentská 

spoločnosť. Hoci druhé vydanie Ratio educationis už r. 1806 žiadalo zavedenie 

maďarčiny ako povinného jazyka do škôl a o to isté sa snažil v r. 1806 – 1810 

vyučovací program profesora Ludwiga Schedla, úspešnejší bol až plán grófa 

Zayho z r. 1841 – 1846, ktorý zavádzal maďarčinu ako vyučovací jazyk 

niektorých predmetov – náboženstva, filozofie a dejepisu. Určitým kladom 

tohto plánu bolo zavedenie kreslenia, geometrie, spevu a telesnej výchovy. 

Gróf Zay však v Kežmarku neuspel a nemčina ostala naďalej vyučovacím 

jazykom. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Po revolúcii v r. 1848/49 už maďarčina ostala úplne bokom. Všetky 

študentské spolky na školách sa zakázali, podobne aj meštianske spolky 

v mestách, ba dokonca sa na krátky čas od 20. septembra do 3. novembra 

1851 uzavrelo aj lýceum. Najväčšou zmenou v školstve bola po revolúcii 

Organizačná osnova – tzv. Organisationsentwurf, vydaná viedenskou vládou 

r. 1849 a r. 1851. Lýceá sa zreorganizovali opäť na osemtriedne gymnáziá 

a učebný plán sa skončil maturitnými skúškami. V gymnáziu sa vyučovalo 

náboženstvo, jazyk latinský, grécky a nemecký, matematika, dejepis a zemepis, 

prírodopis, fyzika a v najvyššom ročníku logika a psychológia. Krasopis, 

kreslenie, hudobná a telesná výchova patrili k výberovým predmetom. 

Vyučovacou rečou mala byť reč, aká sa v kraji tej-onej školy nachádzala – 

v prípade kežmarskej školy teda nemecká, čím sa opäť oddialila hrozba 

maďarizácie. I keď sa reorganizácia mala týkať len štátnych a katolíckych 

škôl, zasadol r. 1851 v Prešove ev. a. v. dištriktuálny konvent, ktorý navrhol 

reformu evanjelických škôl, teda aj kežmarskej, ktorá sa mala tiež zmeniť  na 

osemtriedne gymnázium. V januári 1852 patronát ev. a. v. lýcea v Kežmarku 

tento návrh prijal a škola sa zmenila na osemtriedne gymnázium s vyučovacím 

jazykom nemeckým. Namiesto rektora a školskej rady sa na čelo lýcea 

postavil direktor a päťčlenné direktórium. Roku 1861 došlo opäť k zmene – 

prijal sa ďalší vyučovací plán, ktorý sa začal realizovať už v školskom roku 

1861/62. Gymnázium sa opäť premenovalo na evanjelické dištriktuálne 

lýceum, na jeho čelo bol opäť postavený rektor a školská rada, no na 

gymnaziálnom zložení ročníkov sa už nič nezmenilo. V nižších ročníkoch 

sa učilo po nemecky, vo vyšších popri nemčine sa vyučovalo aj po maďarsky. 

(Baráthová, N. a kol., 2000, s. 15) 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867 už Maďarom nič ne-

prekážalo, aby svoju reč v školách presadili. Roku 1869 bol prijatý ďalší 

vyučovací plán, ktorý vyžadoval, aby si každý študent osvojil maďarský jazyk – 

bolo to rok po vydaní národnostného zákona, ktorý hlásal „jednotu a nedeli-

teľnosť uhorského národa“. Plán predpokladal aj rozdelenie škôl na klasické 

gymnáziá a reálne školy, kde by sa uprednostnili prírodovedné predmety. 

Kežmarské lýceum prijalo tento plán, ale vyučovalo i naďalej ako humanitné, 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2022, roč. 22, č. 2 

 51 

tak prírodovedné predmety. Prvýkrát sa stretávame s vyučovaním chémie, 

i keď ako súčasť fyziky. Od roku 1881 sa začína maďarčina používať aj 

v nižších gymnaziálnych triedach a roku 1884 začína počtom hodín prevyšovať 

nemčinu. No vo všetkých triedach kežmarskej školy bola maďarčina zavedená 

až roku 1902 s tým, že nemčinou ako výpomocným vyučovacím jazykom sa 

mohlo vyučovať v prvých dvoch najnižších triedach. Posledným plánom 

v organizácii evanjelických škôl bol budapeštiansky plán z roku 1886, kde sa 

gymnáziá definitívne reformovali na osemtriedne. Napokon v rokoch 1895 – 

1897 pristúpilo kežmarské lýceum na štátny učebný plán a riadilo sa ním do 

konca 1. svetovej vojny. Do konca 19. storočia bola kežmarská škola v jedinej 

budove tzv. starého lýcea. Na prízemí sa nachádzalo päť najnižších tried 

a riaditeľňa, na prvom poschodí boli tri najvyššie triedy, karcer16, prírodovedný 

a fyzikálny kabinet, na druhom poschodí provizórna malá telocvičňa, audi-

tórium17 a dve miestnosti pre knižnicu. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 15) 

Koncom 19. storočia sa konečne modernizuje aj lýceum. Najstaršia kamenná 

budova školy bola v priestore katolíckeho kostola sv. Kríža, ktorý bol 150 

rokov vo vlastníctve protestantov. Po jeho opätovnom odovzdaní katolíckej 

cirkvi a počas protireformácie sa vyučovalo v priestoroch niekdajšieho hostinca 

pri Vyšnej bráne. Keď sa k hostincu pristaval artikulárny kostol, postavila sa 

v jeho bezprostrednej blízkosti pre školu drevená budova. Po čase nevyhovovala 

podmienkam a v rokoch 1774 – 1776 sa na jej mieste postavila s povolením 

Márie Terézie kamenná prízemná budova. Prvé poschodie bolo nadstavované 

roku 1820 a druhé roku 1865. Na prízemí budovy bolo prvých päť tried 

a kancelária, na prvom poschodí tri najvyššie triedy, karcer, prírodovedný 

a fyzikálny kabinet, na druhom poschodí malá telocvičňa, auditórium a dve 

knižničné miestnosti. Ani tento stav nevyhovoval po čase požiadavkám školy, 

a tak sa roku 1889 na zasadnutí lyceálnych patrónov súhlasilo s postavením 

novej školy. Nová budova bola postavená v rokoch 1903 – 1904 v bezprostrednej 

blízkosti starého lýcea a v roku 1906 sa rozšírila o ďalšiu prístavbu (dnešné 

gymnázium P. O. Hviezdoslava). V starom lýceu ostali zemepisné zbierky, 

prírodovedné kabinety s učebňou, auditórium a knižnica. Do novej budovy sa 

umiestnili triedy, kresliareň, riaditeľňa, zborovňa a pristavala sa aj telocvičňa. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 82) 

Záver 

Cieľom príspevku bolo priblížiť sa na dosah historickým prameňom, 

ktoré popisujú vznik a vývin školského systému, ktorý je neoceniteľnou 

súčasťou dneška. Zároveň sme sa snažili o zachytenie najdôležitejších faktov 

                                                 
16 Ide o zatvorenie žiaka na stredných školách ako disciplinárny trest za hrubšie previnenie 

(pôvodne starorímske väzenie). 
17 Prednášková sieň, poslucháreň. 
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z dejín a spolu s tým i z rozvoja edukácie v meste, ktorý sa výrazne posilnil 

po vzniku prvej školy.  

Zamerali sme sa preto na jedno z najvýznamnejších miest Spiša, ktoré 

prekvitalo a rástlo do krásy, zatiaľ čo iné mestá a mestečká nedosahovali 

takúto úroveň. Je to Kežmarok, ktorý dnes čerpá zo svojej bohatej minulosti 

pre úspešnú prítomnosť. 

Kežmarské lýceum sa zapísalo do našich dejín ako významné stredisko 

vzdelanosti, vedeckého, kultúrneho a literárneho života. V systéme školstva 

na Slovensku predstavuje vo svojej historickej dobe vyššiu, v slovenských 

pomeroch aj vysokú školu, ktorá okrem všeobecného vzdelania na veľmi 

odbornej úrovni poskytovala i špecializované vzdelanie v oblasti filozofie, 

teológie a práva, umožňujúce absolventom študovať neskôr na niektorej 

zahraničnej univerzite, najmä v Nemecku, alebo pôsobiť v patričnom povolaní 

medzi naším ľudom. 

Progresívnym pedagogickým systémom, ktorý v Kežmarku bol 

príznačný už v mestskej latinskej škole, ale najmä na lýceu a gymnáziu, 

nesmierne bohatou knižnicou a rozsiahlou záujmovou činnosťou študujúcej 

mládeže, dosiahlo lýceum vysokú úroveň, ktorou významne prispievala 

k šíreniu vzdelanosti nielen v rámci školy, mesta, ale aj v rozmeroch širších – 

krajských, celoslovenských i uhorských – a k formovaniu nejednej významnej 

osobnosti nášho vedeckého, pedagogického a literárneho snaženia. 

Kežmarské lýceum predstavuje nevyčerpateľné dedičstvo vzdelanosti, 

literárnej a umeleckej tvorby. Je potešiteľné, že staroveké podtatranské mesto 

Kežmarok tento vzácny kultúrny odkaz nielen opatruje, ale ho rozvíja 

a kultúrno-výchovne využíva na úrovni požiadaviek vyspelej spoločnosti. 
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