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„Aký zmysel majú katolícke školy? 
Ony musia byť nielen preniknuté katolíckym svetonáhľadom, 

ale musia prevyšovať štátne školy svojou didaktickou i pedagogickou kvalitou, 
rovnako i úrovňou v prírodovedeckom a humanitnom vyučovaní. 

Vyššia úroveň a lepšia kvalita vo vzdelaní študentov, to musí byť zmyslom našich cirkevných škôl.“

Jozef Kútnik-Šmálov, 1940
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ÚVOD

Spišská Kapitula ako kultúrno-edukačné centrum 
zohrala v  dejinách Uhorska i  Slovenska svoju 
neodškriepiteľne dôležitú úlohu. Svojimi inštitúciami, 
ktoré na  jej pôde vďaka jej vedeniu počas dejín vznikli 
a pôsobili, sa stala akýmsi strediskom, z ktorého sa šírila 
nielen náboženská kultúra a religiózne vplyvy. Pôsobenie 
tohto centra na podstatnú časť našej krajiny malo aj svoj 
dôležitý profánny, vedecký a  edukačný rozmer, ktorý 
sa prejavoval predovšetkým vo vzdelávaní.

Predkladaná monografia sa  snaží z  celého spektra 
vzdelávacích, duchovných a  kultúrnych vplyvov 
vyselektovať a  upriamiť svoju pozornosť na  dva 
edukačné celky, ktoré na seba v histórii Spišskej Kapituly 
úzko nadväzovali – a to nie len časovým rozhraním, ale 
aj náplňou. Jezuitské gymnázium v Spišskej Kapitule a naň 
nadväzujúce gymnázium a  konvikt v  Levoči fungovali 
v priebehu rokov 1648 – 1773. Učiteľský ústav v Spišskej 
kapitule zas v rokoch 1819 – 1949. Obe tieto inštitúcie 
okrem časovej nadväznosti spája aj  fakt, že  sa venovali 
vzdelávaniu laikov na  stredoškolskej úrovni. Jezuiti 
pripravovali mladíkov na  budúce povolania notárov, 
pisárov, právnikov, ale aj  reprezentantov vyšších 
stoličných a  krajinských úradov, učiteľský ústav zas 
vychovával budúcich učiteľov, nositeľov vzdelanosti, 
kultúry a  osvety. A  tak napriek tomu, že  niektorí 
absolventi či  už  jezuitských štúdií, alebo učiteľského 
ústavu sa vybrali na duchovnú dráhu, primárne sa tieto 
vzdelávacie inštitúcie sústreďovali na edukáciu budúcej 
laickej inteligencie. Vznik, okolnosti fungovania a dejiny 
týchto významných inštitúcií sú  hlavnou náplňou tejto 
monografie. Nemenej dôležité sú  však aj  personálne 
zoznamy a biografické medailóny osobností, spojených 
s týmito inštitúciami, ktoré tvoria súčasť textu.

Napísaniu tejto monografie predchádzali dlhoročné 
archívne výskumy oboch autorov doma i  v  zahraničí. 
Napriek doteraz publikovaným parciálnym výskumom 
a  prácam si  totiž syntetické spracovanie danej témy 
vyžadovalo hĺbkový heuristický pohľad na dané témy.

Obdobie 16. storočia v  dejinách Spiša zasiahla 
reformácia, ktorá spôsobila, že už koncom 16. storočia 
bol tento región majoritne protestantský. Odpoveďou 
na tento stav boli už začiatkom 17. storočia prvé pokusy 
o  rekatolizáciu, a  to aj vo  forme povolania Spoločnosti 
Ježišovej na  toto územie. Prvým stálejším pôsobiskom 
jezuitov sa  v  17. storočí stala Spišská Kapitula ako 
sídlo spišského prepošta. Práve na  tomto mieste jezuiti 
založili svoju rezidenciu a  samozrejme aj  gymnázium, 
v  ktorom sa  venovali svojej školskej činnosti. Po  tom 
ako Spoločnosť Ježišova v  období rekatolizácie získala 
výhodnejšie majetky v  Levoči, premiestnila toto 

gymnázium práve do Levoče. Aj napriek tejto skutočnosti 
sme sa rozhodli venovať ich významnej školskej činnosti 
i  v  tomto slobodnom kráľovskom meste až  do  zániku 
samotnej rehole.

Mnohé z  archívnych prameňov k  Spoločnosti 
Ježišovej na  Spiši dnes nájdeme v  zahraničí, čo  bolo 
spôsobené udalosťami predchádzajúcich storočí. 
Pri zrušení jezuitského rádu v  roku 1773 prebehla 
delimitácia jezuitských archívov a  mnohých knižníc 
z územia Uhorska do ústredných archívov v Budapešti 
a do knižníc vo Viedni.

Po zrušení rádu jezuitov boli dokumenty z rezidencií, 
kolégií a škôl Spoločnosti Ježišovej privezené do Uhorskej 
komory a dnes tvoria jeden z najdôležitejších prameňov 
k  dejinám Spoločnosti Ježišovej v  Uhorsku – fond 
E  152 Acta Jesuitica, ktorý sa  nachádza v  Maďarskom 
národnom archíve – Krajinskom archíve v  Budapešti 
(Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár). Prevažujú 
v  ňom dokumenty, ktoré sa  týkajú majetkových, 
právnych a urbárskych záležitostí rezidencií a kláštorov, 
ich hospodárenia a  stavebnej činnosti. Významné 
sú  však aj  dokumenty týkajúce sa  finančných 
a  študijných záležitostí vysokého a  stredného školstva, 
cirkevnej politiky, štruktúry rádu a jeho úzko chápaných 
náboženských úloh, cenzúry, lekární a  tlačiarní. Daný 
fond je  rozdelený na  dve časti: Regestrata, ku  ktorej 
boli vytvorené knihy miestnych a  menných registrov; 
a  Irregestrata, ktorá zahŕňa všetky ostatné dokumenty, 
ktoré neboli evidované v  priebežnej registratúre. 
V  časti Regestrata sú  pre nás dôležité spisy levočského 
jezuitského kolégia1, spisy spišskej jezuitskej rezidencie2, 
protokolárne knihy levočského kolégia3, protokolárna 
kniha spišskej rezidencie4, rôzne knihy jezuitského 
kolégia v Levoči5 a knihy jezuitskej rezidencie v Spišskej 
Kapitule.6 V  časti Irregestrata sa  nachádzajú už  spisy 

1  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Budapest 
(ďalej MOL Budapest), E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, 33. – 
37. d. Coll. Leucsoviense.
2  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, 57. 
– 58. d. Resid. Scepusiensis.
3  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, 
129. – 130. k. Coll. Leucsoviense. 
4  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, 
139. k. Resid. Scepusiensis. 
5  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, 
161. k. Coll. Leucsoviense.
6  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, 
169. k. Resid. Scepusiensis; MNL OL Budapest, E 152 Acta 
Jesuitica, Regestrata, 189. k. Resid. Scepusiensis.
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jednotlivých jezuitských inštitúcií: levočského kolégia7 
a spišskokapitulskej rezidencie.8

Maďarský krajinský archív v  Budapešti vo  fonde 
R  302 Egyházi iratgyűjtemény uchováva ďalší veľmi 
dôležitý archívny prameň k  tejto téme ktorým 
je  Diarium Residentiae Societatis Iesu Leuchoviensis 
coeptum conscribi ... 1673 – 1706.9 Ide teda o  kroniku 
– denník – jezuitskej rezidencie a  jezuitského konviktu 
v  Levoči. Tento archívny prameň môžeme považovať 
za  najdôležitejší a  najobsiahlejší zo  všetkých archiválií, 
keďže v sebe zahŕňa až 486 fólií zapísaného textu. Jedná 
sa o takmer každodenné zápisy kronikárov, ktorí detailne 
zachytili činnosť Spoločnosti Ježišovej v  Levoči, ktorá 
sem v roku 1671 preniesla svoju rezidenciu a gymnázium 
zo Spišskej Kapituly.

Ďalším z  dôležitejších prameňov z  Maďarského 
krajinského archívu v  Budapešti, ktorý je  tiež v  tejto 
monografii využitý, je  Historia et  diarium convictus 
Leutschoviensis, teda Dejiny a  denník levočského 
konviktu.10 Tento archívny prameň zachytáva dôležité 
informácie: vznik jezuitského konviktu v Levoči v roku 
1694, mená študentov podľa jednotlivých tried, mená 
vyučujúcich a  predstavených konviktu a  krátkymi 
správami nám ozrejmuje aj  samotný život v  tejto 
inštitúcii v časovom rozpätí od roku 1694 po rok 1783, 
teda po zánik tejto inštitúcie.

Naozaj bohatý prameň jezuitskej činnosti na  Spiši 
uchováva Rakúska národná knižnica vo  Viedni 
(Österreichische Nationalbibliothek). V  jej oddelení 
Sammlung von Handschriften und alten Drucken 
sa nachádzajú tzv. Litterae annuae. Ide o výročné správy 
jednotlivých rezidencií, kolégií a  gymnázií z  rôznych 
provincií Spoločnosti Ježišovej. Pre našu monografiu 
sú  dôležité výročné správy z  Rakúskej provincie 
Spoločnosti Ježišovej, do ktorej územie Slovenska, a teda 
aj  Spiša patrilo: Litterae Annuae provinciae Austriae 
Societatis Jesu a. 1635 – 1698, 1700 – 1710, 1712 – 1771.11 
V týchto správach sú obsiahnuté informácie o pôsobení 

7  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Irregestrata, 
207. d. Coll. Leucsoviense.
8  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Irregestrata, 
215. d. Resid. Scepusiensis.
9  MNL OL Budapest, R 302 Egyházi iratgyűjtemény , R. 
sz. 9., S. 2., Diarium Residentia Societatis Iesu Leuchoviensis 
coeptum conscribi...1673 – 1706. 
10 MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Irregestrata, 
207. d. Coll. Leucsoviense, 3/a.t., Historia et diarium convictus 
Leutschoviensis. 
11  Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von 
Handschriften und alten Drucken, Litterae Annuae provinciae 
Austriae Societatis Jesu a. 1635 – 1698, 1700 – 1710, 1712 – 
1771, inv.č. 12032 – 12220. 

jednotlivých škôl, gymnázií, kolégií a rezidencií na území 
danej provincie Spoločnosti Ježišovej. Okrem toho 
obsahujú aj  správy o  aktivitách jednotlivých jezuitov, 
informujú nás o  prijatí nových členov a  o  úmrtiach 
pôsobiacich jezuitov, pričom obsahujú aj  ich krátke 
životopisné medailóny, resp. aj  nekrológy. Tie poslúžili 
na  vytvorenie katalógu jezuitov pôsobiacich na  Spiši 
podľa jednotlivých rokov.

Ďalším základným prameňom k  dejinám jezuitov 
a  k  ich pôsobeniu v  Spišskej Kapitule je  Synopsis 
Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis Jesu ab ejus 
in  Scepusium adventu, čiže Synopsa dejín spišskej 
rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu na Spiš.12 
Ide o  kroniku, ktorej originál sa  bohužiaľ nezachoval. 
Využiť sa však dá odpis tejto kroniky, ktorý zaznamenal 
spišský kňaz a historik Valentín Kalinay. Na jej základe 
vypracoval v  roku 1934 aj  svoju dizertačnú prácu.13 
V tejto Synopse je zachytené časové obdobie vymedzené 
rokmi 1604 – 1724.

Veľmi dôležitým dielom k dejinám jezuitov je práca 
Ladislava Lukácsa, ktorý v  niekoľkých dieloch vytvoril 
zoznamy členov Spoločnosti Ježišovej Rakúskej provincie 
podľa ich pôsobenia pod názvom Catalogi personarum 
et  officiorum provinciae Austriae S.I.14 Zároveň 

12  Spišský archív v Levoči (ďalej len SA LE), fond 
Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, Synopsis Historiae 
Residentiae Scepusiensis Societatis Jesu ab ejus in Scepusium 
adventu. 
13  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des Jesuitenordens 
in der Grafschaft Spiš. Dizertačná práca. Innsbruck, 1934.
14  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 1. (1551 – 1600). Romae  : Societas 
Iesu, 1978. 828 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 2. (1601 – 1640). Romae  : 
Societas Iesu, 1982. 798 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 3. (1641 – 1665). Romae  : Societas 
Iesu, 1990. 855 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 4. (1666 – 1683). Romae  : Societas 
Iesu,1990. 834 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 5. (1684 – 1699). Romae  : Societas 
Iesu,1990. 844 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 6. (1700 – 1717). Romae  : Societas 
Iesu, 1993. 903 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 7. (1718 – 1733). Romae  : Societas 
Iesu, 1993. 891 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 8. (1734 – 1747). Romae  : Societas 
Iesu, 1994. 865 s.

je  autorom ďalších katalógov: Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis 
Iesu, ktoré sú  venované taktiež jednotlivým osobám 
tohto rehoľného rádu15 a  ktoré sme pri tvorbe tejto 
monografie využili. 

Po  zrušení Spoločnosti Ježišovej v  roku 1773 
sa  tradícia vzdelávania v  Spišskej Kapitule prerušila. 
Nebolo to  však na  dlhý čas. Od  vzniku Spišského 
biskupstva v roku 1776 sa biskupi, postavení do čela tejto 
novej diecézy, snažili o založenie vlastného diecézneho 
seminára. Napomáhal tomu aj  panovnícky dvor. 
Uhorská kráľovná Mária Terézia v  roku 1779 darovala 
spišským biskupom majetky po  zrušenej jezuitskej 
reholi, ako aj  budovy v  Spišskej Kapitule – bývalú 
jezuitskú rezidenciu a  gymnázium. Po  dlhodobom 
snažení spišských biskupov Salbecka a  Révaja došlo 
k  založeniu Spišského kňazského seminára za  biskupa 
Michala Brigida v roku 1815. Dejiny tejto pre Spiš i pre 
ďalšie územia Uhorska a neskôr Slovenska dodnes veľmi 
dôležitej a  výnimočnej ustanovizne sú  predmetom 
osobitného dielu edície, venujúcej sa  duchovným 
a  vzdelávacím tradíciám Spišskej Kapituly. Predmetom 
záujmu predkladanej monografie bola iná inštitúcia, 
ktorá vznikla len niekoľko rokov po Spišskom kňazskom 
seminári, konkrétne v roku 1819, Učiteľská preparandia 
v Spišskej Kapitule.

Učiteľská preparandia, neskôr učiteľský ústav, 
učiteľská akadémia a nakoniec Pedagogické gymnázium 
v Spišskej Kapitule – to všetko sú  iné názvy pre tú  istú 
inštitúciu, najstaršiu svojho druhu nielen na Slovensku, 
ale i  v  Uhorsku, ktorá sa  počas celej svojej existencie 
v  rokoch 1819 – 1949 zaoberala špeciálne výchovou 
a  vzdelávaním učiteľského dorastu. Vo  svojej histórii 
sa  borila s  mnohými výzvami. Bolo treba riešiť 
ekonomickú a  právnu otázku fungovania ústavu, 

LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 9. (1748 – 1760). Romae  : Societas 
Iesu, 1994. 898 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 10. (1761 – 1769). Romae  : 
Societas Iesu,1995. 652 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S.I. Vol. 11. (1770 – 1773). Romae  : 
Societas Iesu, 1995. 333 s. 
15  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 1 
A – H. Romae  : Institutum Historicum S.I., 1987. 624 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu nomenclator 
personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 2. I – Q. 
Romae  : Institutum Historicum S.I., 1988. 626 - 1316 s.
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu nomenclator 
personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 3. R – Z. 
Romae  : Institutum Historicum S.I., 1988. 1317 – 1916 s. 

za  pochodu vyvíjať osnovy a  didaktické koncepcie, 
riešiť národnostnú a  jazykovú otázku vo  vzťahu 
k  nie vždy jednoduchej situácii na  politickej scéne – 
či  už  v  Habsburskej monarchii alebo neskôr v  rámci 
Československa a podobne. Pokúsiť sa opísať dejiny tohto 
ústavu znamená pokúsiť sa zodpovedať mnoho takýchto 
a  podobných otázok. Odpovede na  ne  poskytujú 
historickému výskumu zachované archívne pramene 
a staršia literatúra.

Pri výskume dejín Učiteľského ústavu v  Spišskej 
Kapitule sa  možno opierať o  takmer kompletne 
zachovaný pôvodný archívny fond ústavu či  neskôr 
vzniknutú archívnu zbierku. Archívny fond nazvaný 
Učiteľská akadémia v  Spišskej Kapitule je  uložený 
v Spišskom archíve v Levoči.16 Pôvodne sa dostal – zrejme 
v  roku 1959, z  Jedenásťročnej školy v  Levoči, spolu 
s  písomnosťami levočského gymnázia, do  Okresného 
archívu v  Levoči. Odtiaľ bol v  roku 1964 delimitovaný 
do  vtedajšieho Štátneho oblastného archívu v  Levoči, 
kde je  uložený dodnes. Archívny fond je  spracovaný. 
Obsahuje spisy od  roku 1852 a  evidenčné pomôcky 
od  roku 1855. Celkovo sa  tu  nachádza 16 krabíc 
archívnych dokumentov – úradných kníh, spisov 
a ďalšieho materiálu v rozsahu rokov (1819) 1852 – 1949 
(1985).

Už  spomínaná archívna zbierka, nazvaná Učiteľský 
ústav v  Spišskej Kapitule, vznikla v  roku 1999 pri 
príležitosti prípravy osláv 180. výročia založenia ústavu.17 
Množstvo vtedy ešte žijúcich absolventov, prípadne ich 
pozostalých príbuzných, zasielalo či  osobne prinášalo 
do  Spišskej Kapituly v  rámci prípravy muzeálnej 
expozície k  dejinám Spišskokapitulskej preparandie 
písomnosti, drobné exponáty, pamiatky na  študentské 
časy v učiteľskom ústave. Vznikla tak archívna zbierka, 
ktorá obsahuje predovšetkým písomné a  fotografické 
záznamy, pamiatky, príspevky a  časti pozostalosti 
viacerých absolventov učiteľského ústavu. Zbierka 
má spolu 18 krabíc archívneho materiálu z rokov 1819 
– 1999 a je čiastočne spracovaná. Obsahuje aj najstaršiu 
matriku ústavu z  roku 1819, ktorá bola považovaná 
za  stratenú, našla sa  však medzi inými písomnosťami 
biskupského archívu. Do  tejto zbierky boli zaradené 
aj rukopisy Jozefa Janeka a Štefana Miku, o ktorých bude 
reč neskôr.

16  Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, 
špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči (ďalej len 
SA LE), archívny fond Učiteľská akadémia v Spišskej Kapitule 
(ďalej len UA Sp K).
17  Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule (ďalej len 
ABÚ SK), zbierka Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule (ďalej len 
UÚ SK).
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Súčasné bádanie v  dejinách Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule vonkoncom nemožno nazvať 
prvovýskumom. Problematike dejín tohto ústavu 
sa  v  doterajšej vedeckej či  odbornej spisbe venovalo 
množstvo autorov. Učiteľská preprandia v  Spišskej 
Kapitule veľmi pozitívne ovplyvnila niekoľko generácií 
vzdelancov, ktorí následne pôsobili na  rozsiahlom 
území nielen dnešného východného Slovenska  ako 
pedagógovia, kultúrni a  osvetoví pracovníci, kňazi, 
publicisti. To  zaiste muselo recipročne vyvolať 
odozvu vo  forme celej plejády štúdií a  prác. S  otázkou 
sa  rozliční autori popasovali na  rôznych úrovniach – 
od  jednoduchých článkov v  periodikách, cez odborné 
štúdie, školské postupové práce, až  po  vedecké štúdie, 
ktoré sa  venujú či  už  parciálnym problémom alebo 
synteticky celým dejinám ústavu. Pozornosť treba 
venovať aspoň najzákladnejším prácam.

Najstaršou prácou, ktorá sa  zaoberá dejinami 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule je  útle dielko 
Succinta Historia Instituti Praeparandorum ad Magisteria 
Scholarum ruralium almae Dioecesis Scepusiensis (Krátke 
dejiny Ústavu prípravy na  učiteľstvo ľudových škôl 
Spišskej diecézy), ktorá sa  pripisuje prvému riaditeľovi 
ústavu, Jurajovi Palešovi (Palless, Pales, Palis).18 Vyšla 
necelých desať rokov po  otvorení ústavu a  zachytáva 
úplné počiatky školy a základné dokumenty, ktoré sa s jej 
vznikom spájajú.

V tradícii písania dejín ústavu pokračoval jeho vtedajší 
riaditeľ ThDr. Ján Seman (Szeman, riaditeľ 1904 – 1932). 
V roku 1912 vydal dejiny ústavu A Szepsehelyi róm-kath. 
tanítókepzö-intézet törtenete (Dejiny Spišskokapitulskej 
rímskokatolíckej učiteľskej prípravovne), ktoré 
sa podrobne venujú dejinám ústavu až do svojej doby.19 
Na  tieto dejiny nadviazal v  roku 1931 profesor ústavu 
Alojz Miškovič svojím dosiaľ neprekonaným dielom, 
z ktorého čerpajú aj súčasní autori, zborníkom nazvaným 
Pamätník 110 ročnice založenia Rímsko-katolíckeho 
učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule.20 Ako je  možné 
dedukovať už z názvu, napriek dvojročnému meškaniu 
publikácia vyšla ako „pamätník“ osláv pri príležitosti 
110. výročia založenia Spišskokapitulskej preparandie, 
ktoré sa uskutočnili v roku 1929. Kniha je koncipovaná 
ako popis dvojdňových osláv s  vloženými príspevkami 

18  [PALLESS, Georgius]. Succinta Historia Instituti 
Praeparandorum ad Magisteria Scholarum ruralium almae 
Dioecesis Scepusiensis. Cassoviae, Typis Stephani Ellinger, c. r. 
priv. typographi, 1828. 35 s.
19  SZEMAN, János. A Szepsehelyi róm-kath. Tanítókepzö-
intézet törtenete. Budapest  : Stephaneum, 1912, 146 s.
20  MIŠKOVIČ, Alojz (ed.). Pamätník 110 ročnice založenia 
Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. 
Trnava  : Spolok sv. Vojtecha, 1931, 223 s.

a  príhovormi všetkých aktérov. Mimo nosnej 
Miškovičovej kapitoly Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule (s. 105 – 208) obsahuje aj príhovory 
spišského kanonika Jána Ferenčíka Cirkev a  kultúra 
(s. 12 – 15), spišského biskupa Jána Vojtaššáka Na 110 
výročie nášho ústavu (s. 17 – 19), košického biskupa 
Jozefa Čárskeho Cirkev a škola (s. 20 – 28), krajinského 
inšpektora Ferdinanda Píseckého Učiteľ – národ – štát (s. 
29 – 34), bývalého študenta ústavu, poslanca Františka 
Mojta Eucharistia vo výchove (s. 35 – 38), ako aj odborné 
štúdie profesorov ústavu Alojza Miškoviča Juraj Palless 
v dejinách slovenského školstva s analýzou didaktických 
diel tohto prvého riaditeľa ústavu (s. 61 – 75), Jána 
Cselényiho Spišská Kapitula, sídlo ústavu (s. 79 – 90) 
a Huberta Horku Ján Ladislav Pyrker (s. 91 – 103).

V  období totalitného režimu 1948 – 1989 sa  téme 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule ako dejinám 
konfesionálnej vzdelávacej inštitúcie zvláštna pozornosť 
samozrejme nevenovala – až  na  niekoľko článkov 
v tlači či encyklopedických hesiel. To však neznamená, 
že na dejiny ústavu nemysleli jeho odchovanci, publikačne 
a  pedagogicky činní učitelia. Výnimočnú pozornosť 
si  v  tomto ohľade zasluhuje dielo Jozefa Janeka. Jeho 
najrozsiahlejšia práca, Spišskokapitulská preparandia 
a jej odchovanci v rokoch 1819 – 1919 a Spišskokapitulská 
preparandia a  jej odchovanci v  rokoch 1919 – 1949 
s podtitulom Náčrt dejín prvého slovenského učiteľského 
ústavu s prihliadnutím na kultúrne a spoločenské pomery 
z tých čias vznikla v roku 1977. Prepracoval ju v rokoch 
1981 a  podľa poznámok aj  v  roku 1989. Časti z  nej 
vydával po  roku 1989 predovšetkým v  Katolíckych 
novinách a Nových obzoroch. Podobne ako jeho ďalšie 
práce s touto tematikou však celé syntetické dielo zostalo 
v rukopise.21 Čiastočne sa téme učiteľského ústavu venuje 
vo svojej monografii Pohon na učiteľov, v ktorej sa však 
sústredil viac na  prenasledovanie absolventov ústavu 
počas totality 1948 – 1989.22

V rukopise zostala aj práca Jozefa Kútnika-Šmálova 
Reťaz riaditeľov kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 
1904, ktorú spracoval v  osemdesiatych rokoch 20. 
storočia.23

Doplnkom Miškovičovho diela z  roku 1931 mala 
byť očividne práca bývalého absolventa ústavu Štefana 
Mika Náčrt dejín Rím. kat. učiteľského ústavu a Učiteľskej 
akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 1929 – 1949, 

21  Jeden exemplár je uložený v  ABÚ SK, UÚ SK, 
nečíslované, odd. Jozef Janek, kr. 1 – 4, fasc. 1. – 5. 
22  JANEK, Jozef. Pohon na učiteľov. Bratislava  : Slovenská 
ľudová strana, 1999, 170 s.
23  KÚTNIK, Jozef. Reťaz riaditeľov kapitulskej preparandie 
od r. 1819 do r. 1904. Rkp. nedatované, 1970 post, 18 s. 
Uložené v ABÚ SK, UÚ SK, nečíslované.

ktorá rovnako nevyšla tlačou a  zachovala sa  len ako 
rukopis.24 Výnimočný na  týchto prácach absolventov 
je  ich osobný vklad do problematiky. Často totiž citujú 
osobnú korešpondenciu či zachytávajú vlastné skúsenosti 
a spomienky – predovšetkým samozrejme z posledných 
období fungovania ústavu.

V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
sa  preparandii parciálne venovali práce o  dejinách 
školstva na  Spiši i  na  Slovensku, ako napr. monografia 
Evy Kowalskej Štátne ľudové školstvo na  Slovensku 
na  prelome 18. a  19. storočia25 monograficky zameraná 
práca V  duchu autority a  slovenskej štátnosti : Školstvo 
a  vzdelávanie na  Slovensku v  rokoch 1939 – 194526 
či spracovanie dejín ústavu v priebehu rokov 1918 – 1939 
v práci Edmunda Hlebu Školy na Spiši.27

Míľnikom v  bádaní o  dejinách Učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule bol rok 1999. Pri príležitosti 180. výročia 
založenia ústavu bola otvorená pamätná izba ústavu – 
drobná muzeálna expozícia pre verejnosť.28 Uskutočnila 
sa  tiež vedecká konferencia, ktorej výsledkom bol 
zborník 180. výročie založenia Učiteľského ústavu.29 
Nosnými príspevkami s  priamym vzťahom k  dejinám 
učiteľského ústavu sú  štúdie Rolanda Dobersbergera 
Die Persönlichkeit J. L. Pyrkers, des Bischofs der Zipser 
Diözese, in  der Beziehung zur Problematik des Bistums 
in  der Jahren 1818 – 1820, Kataríny Habovštiakovej 
Kultúrno-historický význam Učiteľského ústavu v rokoch 
1819 – 1949, Ivana Chalupeckého Hospodársky, 
spoločenský a  politický význam založenia Učiteľského 

24  MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rím. kat. učiteľského ústavu 
a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 1929 
– 1949. Rkp., nedatované [1969], 74 s. Uložené v ABÚ SK, 
UÚ SK, nečíslované.
25  KOWALSKÁ, Eva. Štátne ľudové školstvo na Slovensku 
na prelome 18. a 19. storočia. Bratislava  : Veda – Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 1987, 123 s.
26  GABZDILOVÁ, Soňa – ĎURKOVSKÁ, Mária a kol. 
V duchu autority a slovenskej štátnosti  : Školstvo a vzdelávanie 
na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Košice  : Centrum 
spoločenských a psychologických vied SAV, 2016, 169 s.
27  HLEBA, Edmund. Školy na Spiši 1918 – 1938. Spišská 
Nová Ves  : Regionálne kultúrne stredisko, 1994, 140 s. 
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule tu na s. 120 – 138.
28  Expozícia bola pôvodne situovaná na prízemí 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, vedľa átria 
a vrátnice, v miestnosti č. 136. V roku 2018 bola demontovaná 
a pri príležitosti 200. výročia založenia preparandie 
v novembri 2019 bola inštalovaná na prízemí Bloku C – 
Spišská Kapitula č. 13, teda do priestorov, kde Učiteľský ústav 
skutočne sídlil.
29  OLEJNÍK. Vladimír (ed.). 180. výročie založenia 
Učiteľského ústavu  : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 
1999. 

ústavu a  Michala Grigera Hudobná výchova v  rokoch 
1819 – 1949. Žiaľ, mimo pracovnej konferenčnej verzie 
dodnes nedošlo k  publikovaniu celého plánovaného 
zborníka.

Začiatkom milénia sa  problematika spracovania 
dejín Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule dostala 
do pozornosti Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave 
a  Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v  Prešove. 
V roku 2006 zostavili doc. Eduard Lukáč, PhD. za Prešov 
a  PhDr. Vladimír Michalička, CSc. za  Bratislavu 
riešiteľský kolektív, ktorý v rámci grantovej úlohy VEGA 
č. 1/2522/07 „Dejiny najstarších učiteľských ústavov 
na Slovensku (1819 – 1945)“ spracoval dejiny učiteľských 
ústavov – a  samozrejme aj  toho v  Spišskej Kapitule. 
Výsledkom bádaní bola Bibliografia k dejinám učiteľských 
ústavov na Slovensku,30 ako aj monografické spracovanie 
dejín učiteľských ústavov, kde samozrejme nechýba ani 
Spišská Kapitula.31

Bádanie v dejinách jezuitského vzdelávania v Spišskej 
Kapitule, či  Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule – 
podobne ako pri iných historických témach – nemôže 
byť v  žiadnej svojej etape považované za  definitívne 
ukončené. Ani predkladaná monografia si  samozrejme 
nenárokuje status absolútneho vyčerpania možných 
tém. Stále zostáva na  prebádanie veľké množstvo 
osobností, didaktických a  pedagogických záležitostí, 
sociálnych,  náboženských, politických a  jazykových 
otázok, ale aj  pragmatických záležitostí, napríklad 
architektonicko-historický výskum budov jezuitskej 
rezidencie a  gymnázia, čiže de  facto budov Spišského 
kňazského seminára a  Učiteľského ústavu v  Spišskej 
Kapitule.

Autorom monografie zostáva veriť, že  ich dielo 
prispeje predovšetkým k  popularizácii menej známych 
faktov z  dejín Spišskej Kapituly, špeciálne ohľadom 
vzdelávania a  výchovy slovenskej inteligencie 
a  že  sa  zároveň stane ako syntetický súhrn súčasných 
poznatkov vhodným materiálom pre ďalšie, podrobné 
skúmanie danej problematiky i  výskumu ďalších 
aspektov dejín Spišskej Kapituly ako takej.

Autori

30  LUKÁČ, Eduard – MICHALIČKA, Vladimír (eds.). 
Bibliografia k dejinám najstarších učiteľských ústavov 
na Slovensku (1819 – 1945). Prešov  : Inštitút edukológie 
a sociálnej práce FF PU, 2007, 65 s.
31  LUKÁČ, Eduard – MICHALIČKA, Vladimír a kol. 
História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819 – 
1945). Prešov  : Filozofická fakulta PU, 2007, 484 s. Učiteľský 
ústav v Spišskej Kapitule tu por. OLEJNÍK, Vladimír. Učiteľský 
ústav v Spišskej Kapitule, s. 357 – 390.
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SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA

Vznik Spoločnosti Ježišovej 
a Formulae Instituti

Zakladateľ Spoločnosti Ježišovej – Ignác z  Loyoly 
sa narodil ako posledné dieťa z trinástich detí v dedinke 
Loyola pri  baskickej Azpeitii Beltránovi Ibáñezovi 
de  Oñaz y  Loyola a  jeho manželke Marine, rodenej 
Sánchezovej de Licona. 32

Ešte počas detstva a mladosti bol určený na vojenskú 
kariéru. Avšak počas bojov neďaleko mesta Pamplona 
utrpel dňa 21. mája 1521 vážne zranenie delovou 
guľou. Tá  mu  roztrieštila holennú kosť na  pravej nohe 
a  v  menšej miere zranila aj  časť ľavej nohy.33 Následne 
sa liečil v rodnej Loyole, kde si mesiace trvajúcej liečby 
krátil čítaním rôznej literatúry. Do  rúk sa  mu  medzi 
inými knihami dostalo aj  dielo nemeckého kartuziána 
Ludolfa Saského s názvom Život Krista a zároveň aj dielo 
Jakuba de Voragine Legenda aurea, no taktiež ho zaujal 
aj  životopis sv.  Dominika či  sv.  Františka z  Asissi, 
ktorých začal považovať za  svätých rytierov a  stali 
sa mu príkladom. A práve v tomto čase si dal sľub, že keď 
sa  mu  podarí vyzdravieť, tak vykoná pútnickú cestu 
do Jeruzalema.34

V roku 1524 aj napriek tomu, že dosiahol vek tridsať 
rokov, rozhodol sa  pre cestu štúdia, ktorá trvala vyše 
jedenásť rokov. Najskôr študoval v Barcelone latinčinu, 
neskôr prestúpil na  filozofickú fakultu univerzity 
v Alcalá de Henares, pokračoval v Salamanke. Nakoniec 
svoje štúdiá ukončil až v Paríži v roku 1535, kde získal 
titul magistra slobodných umení.35 Je známe, že už počas 
štúdia sa  kvôli svojej horlivosti niekoľkokrát dostal 

32  BRODRICK, James. Počiatky jezuitov. Cambridge 
(Ontario) : Dobrá kniha, 1986, s. 12. 
33  FELD, Helmut. Ignatius von Loyola. Gründer des 
Jesuitenotdens. Köln-Weimar-Wien, 2006, s. 11 – 12. 
34  HAUB, Rita. Die Geschichte der Jesuiten. Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007, s. 10. 
35  Práve v tomto období, teda ku koncu štúdií v Paríži, 
začal používať Iñigo meno Ignác (Ignatius), a to hlavne 
v oficiálnych dokumentoch. K tejto zmene pravdepodobne 
došlo asi z úcty voči starokresťanskému svätcovi Ignácovi 
Antiochijskému alebo aj kvôli tomu, že meno Ignác bolo 
vo všeobecnosti známejšie. Ignác však nikdy nevysvetlil túto 
zmenu svojho mena. 

do  sporov s  inkvizíciou a  až  osemkrát bol vyšetrovaný 
inkvizítormi, ktorí preverovali jeho učenie a  zároveň 
aj študentov, ktorí sa s ním priatelili.36

Ešte počas štúdia v Španielsku sa spoznal so šiestimi 
mladými študentmi, ktorých neskôr nazýva svojimi 
bratmi.37 Prvým z  nich bol Peter Faber (Pierre Favre), 
ktorý pochádzal zo  Savojska, potom František Xaver 
z Baskicka, Portugalčan Simone Rodrigues de Azevedo 
a  nasledovali Španieli Diego Laínez, Alonso Salmerón 
a Nicolas Bobadilla.38

Títo študenti vytvorili spoločne skupinku, začali 
sa  obliekať ako pútnici a  venovali sa  duchovným 
cvičeniam, ktoré Ignác vytvoril už počas svojho pobytu 
v Manrese. V júli 1534 sa Peter Faber stal kňazom a všetci 
ostatní ho v tomto chceli nasledovať. Pravdepodobne pod 
vedením Ignáca urobili rozhodnutie navštíviť Jeruzalem 
a  pôsobiť tu  misionársky alebo ponúknuť svoje služby 
samotnému pápežovi. Na  sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie 15. augusta 1534 v malej kaplnke na Montmartri 
sa zaviazali splniť tento sľub a zároveň si uložili aj sľub 
čistoty a chudoby.39

36  ONDRUŠ, Rajmund. Svätí a blahoslavení jezuitskej 
rehole. Trnava : Dobrá kniha, 2002, s. 13. 
37  BECHER, Hubert. Die Jesuiten. Geschichte und 
Gestalt des Ordens. München, 1951, s. 53 – 54. 
38  BUCKO, Vojtech. Mikuláš Oláh a jeho doba 
(1493 – 1568). Bratislava : Universum, 1940, s. 148.
39  ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité 
v Čechách. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 18.

Ignác z Loyoly ako vojak.

Keďže turecké nebezpečenstvo postupne silnelo, ich 
plán navštíviť Svätú zem stroskotal. Preto sa Ignác a jeho 
priatelia rozhodli koncom októbra 1537 navštíviť Rím 
a  tam ponúknuť svoje služby priamo pápežovi Pavlovi 
III. Takto sa  definitívne rozhodli, že  chcú vytvoriť 
pevnejšiu organizáciu, ktorá by bola pomenovaná podľa 
Ježiša Krista – Spoločnosť Ježišova (Compañia de Jesús).40

Ignác sa  po  príchode do  Ríma venoval duchovnej 
službe a  svoje duchovné cvičenia poskytoval viacerým 
významným osobnostiam. V roku 1538 po Veľkej noci 
prišli do Ríma aj ostatní spoločníci, aby mohli spoločne 
ponúknuť svoje služby samotnému pápežovi Pavlovi 
III. Ten ich ponuku prijal a  udelil im  status učiteľov 
kresťanskej náuky.41

V tomto čase sa začali zaoberať myšlienkou, či sa stanú 
rehoľníkmi aj  podľa cirkevného práva, to  znamená 
či k sľubu čistoty a chudoby pridajú aj sľub poslušnosti 
voči jednému z nich, ktorého si vyvolia spomedzi seba. 
Po niekoľkých týždňoch dospeli ku kladnému stanovisku 
a 15. apríla 1539 podpísali dokument, na základe ktorého 

40  HAUB, Rita. Die Geschichte der Jesuiten, s. 18. 
41  ONDRUŠ, Rajmund. Svätí a blahoslavení jezuitskej 
rehole, s. 15. 

sa  zaviazali zložiť sľub poslušnosti a  taktiež, že  vstúpia 
do budúcej spoločnosti.42

Avšak túto celú záležitosť bolo potrebné vyriešiť 
a získať oficiálny súhlas pápeža. Preto Ignác vypracoval 
dokument, ktorý zahŕňal päť bodov a  24. júna 
1539 ho  predložili Sv.  stolici.43 Spomínaný dokument 
je  známy pod názvom Formulae Instituti (alebo 
Institutum) a  jeho znenie je  nasledovné: „Ten, kto chce 
bojovať za  Boha pod zástavou kríža a  slúžiť samému 
Pánovi a  jeho zástupcovi na  zemi v  našej Spoločnosti, 
ktorú si želáme označiť Ježišovým menom, nech si dobre 
pamätá, že keď zloží slávnostný sľub večnej čistoty, patrí 
k  nášmu spoločenstvu, ktoré je  založené predovšetkým 
na to, aby pomohlo pokročiť dušiam v kresťanskom živote 
a  náuke a  aby šírilo vieru službou slova, duchovnými 
cvičeniami, skutkami dobročinnosti a osobitne vyučovaním 
detí a nevzdelaných ľudí v kresťanských zásadách. Najprv 
a nadovšetko nech má pred očami Boha, potom stanovy 
tohto rádu, ktoré sú  akousi cestou, ktorá vedie k  Bohu, 
a  nech sa  usiluje všetkými silami dosiahnuť tento cieľ, 
ktorý mu Boh predložil, podľa miery jeho milosti a podľa 
stupňa svojho povolania. Na  určenie stupňa povolania, 
ako aj výber úloh nech sa každý celkom odovzdá do rúk 
predstaveného, ktorý bude zvolený z  nás… Ten bude 
mať moc vedno so  zhromaždením spolubratov stanoviť 
konštitúcie, ktoré budú viesť k  dosiahnutiu určeného 
cieľa, pričom bude právne rozhodovať väčšina hlasov. 
Pri významnejších rozhodnutiach bude zhromaždenie 
zložené z  toľkých členov Spoločnosti, koľkých bude môcť 
predstavený vhodne povolať, kým pri menej dôležitých 
a dočasných veciach sa na rozhodnutí zúčastnia tí, ktorí 
budú v tom čase tam, kde sa zdržuje predstavený. Na ňom 
spočíva všetko právo rozkazovať a  všetka výkonná 
právomoc.“ 44

V  druhom článku tohto dokumentu sa  nachádzal 
osobitný sľub poslušnosti pápežovi, „ktorým majú byť 
členovia Spoločnosti viazaní tak, že  sa  bezprostredne, 
bez akéhokoľvek zaváhania alebo výhovorky podujmú 
na  všetko, čo  im  rozkazuje Jeho svätosť pre pokrok duší 
a šírenie viery, či ich už pošle medzi Turkov alebo do Nového 
sveta, alebo medzi luteránov, alebo ku  komukoľvek, 
či k neveriacim alebo katolíkom.“ 45

V  poradí tretí článok sa  zaoberal  vzájomnými 
povinnosťami medzi predstavenými a  podriadenými. 
Otázka chudoby bola zakotvená v štvrtom článku a podľa 
neho nemohla Spoločnosť a ani jej členovia nadobudnúť 

42  ONDRUŠ, Rajmund. Rytier a reformátor. Životopis sv. 
Ignáca Loyolského. Trnava : Dobrá kniha, 2003, s. 138. 
43  O´MALLEY, John W. The First Jesuits. Cambridge 
(Massachussets) : Harvard University Press, 1994, s. 35. 
44  BRODRICK, James. Počiatky jezuitov, s. 85 – 86. 
45  BRODRICK, James. Počiatky jezuitov, s. 86. 

Sv. Ignác z Loyoly.
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žiadne zákonité právo, či  už  na  nehnuteľné vlastníctvo 
alebo nejaký dôchodok.46

Tento dokument Ignác z Loyoly predložil priateľovi 
Contarinimu, ktorý ho  mal odovzdať samotnému 
pápežovi Pavlovi III. a  ten ho  nechal skontrolovať 
svojim poradcom. Po  preverení a  vyhodnotení, že  ide 
o nábožné články, pápež schválil toto spoločenstvo ústne 
dňa 3. septembra 1539.47 K  písomnému schváleniu, 
teda k  vydaniu pápežskej buly pod názvom Regimini 
militantis Ecclesiae, t. j. Riadenie bojujúcej Cirkvi, došlo 
až 27. septembra 1540 a na základe nej bola potvrdená 
nová rehoľná spoločnosť s názvom Spoločnosť Ježišova.48

46  Pripustili však jednu výnimku, ktorú navrhol Laínez, 
a to v prospech študijných domov, v ktorých sa budú 
vychovávať neskorší členovia rehole. 
47  BECHER, Hubert. Die Jesuiten. Geschichte und 
Gestalt des Ordens, s. 47.
48  HAUB, Rita. Die Geschichte der Jesuiten, s. 19. 

Ratio studiorum a jezuitský 
školský systém

Prvotným zámerom jezuitov bolo vzdelávať iba ich 
vlastných členov, ktorí prichádzali z rôzneho prostredia 
a  niektorí nemali dosiahnuté vyššie vzdelanie. Preto 
v  roku 1540 po  schválení Spoločnosti Ježišovej nemal 
tento rád založené žiadne školy, ktoré by  sa  venovali 
vzdelávaniu laikov.

Až  v  roku 1548, teda po  ôsmich rokoch 
od založenia rehole, jezuiti založili prvú školu na Sicílii 
v  meste Messina.49 Táto škola už  bola určená pre 
študentov – laikov. Po  zistení situácie, že  ich školská 
činnosť má  veľký význam pri šírení viery a  katechézy, 

49  KOLÁČEK, Josef. Ratio studiorum : 
genese – struktura – hlavní cíle. In Potvrdenie jezuitskej 
košickej univerzity „Zlatou bulou“ Leopolda I. 350. výročie. 
Košice : Centrum spirituality Východ – Západ Michala 
Lacka, 2011, s. 45. 

Jezuitské kolégium v Messine.

počet jezuitských škôl začal postupne narastať a do roku 
1556, teda do  Ignácovej smrti, mali jezuiti už  štyridsať 
škôl. Ich počet rástol aj  ďalej a  v  roku 1599 mala 
Spoločnosť Ježišova už  viac ako 200 kolégií na  území 
celej Európy.50

Jedným z  najdôležitejších dokumentov a  zároveň 
aj  základným školským predpisom jezuitských škôl 
je  Ratio studiorum. Jeho vytvorenie trvalo dlhšie ako 
vytvorenie samotných Konštitúcií a  je  výsledkom snáh 
viacerých predstaviteľov Spoločnosti Ježišovej. Prvý 
predpis školského vyučovania s  názvom Fundacion 
de collegio vytvoril samotný Ignác už v roku 1541. Avšak 
tento predpis mal platnosť len pre vzdelávanie jezuitských 
scholastikov. V  roku 1545 boli vydané ďalšie predpisy: 
Constitutiones Collegii Patavini, teda Konštitúcie 
kolégia v  Pavii a  o  dva roky neskôr ďalšie Konštitúcie 
pre kolégium v  Messine.51 V  rokoch 1547 – 1550 vyšli 
tzv. Constitutiones Collegiorum, ktorých autorom 
bol Juan de  Polanco a  tieto konštitúcie boli platné 
pre všetky existujúce kolégiá. V  rokoch 1553 – 1556 
sa  jezuitské školy riadili podľa samotných Konštitúcií, 
v  ktorých sa  školskému vzdelávaniu venuje štvrtá časť. 
No v tejto dobe neexistoval nejaký ucelenejší predpis pre 
vzdelávanie.52

Prvá fáza vytvárania komplexnejšieho školského 
predpisu vyvrcholila v  rokoch 1565 – 1572 a  vznikli 
tak ďalšie dve verzie školských regúl (1565 a  1569), 
no k definitívnemu vytvoreniu Ratia studiorum prispel 
až  generál rádu Claudius Aquaviva (1581 – 1615). 
Počas jeho vedenia bola vytvorená komisia, ktorá 
v roku 1586 pripravila návrh školských predpisov. Tento 
návrh bol najskôr poslaný do  provincií na  schválenie 
a  aj  na  prípadné pripomienky k  nemu. V  roku 1591 
sa táto situácia znovu opakovala, až nakoniec 5. generálna 
kongregácia z rokov 1593 – 1594 schválila verziu z roku 
1591. Schválené predpisy bolo však potrebné ešte 
upraviť.53

Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu bolo 
tak schválené dňa 8. januára 1599 a jeho platnosť trvala 

50  PADBERG, John W. Development of the Ratio 
Studiorum. In DUMINUCO, Vincent J. The Jesuit Ratio 
Studiorum. 400th anniversary perspectives. New York : 
Fordham University Press, 2000, s. 80. 
51  HÖPFL, Harro. Jesuit political thought. The Society 
of Jesus and the State, c. 1540-1630. Cambridge : University 
Press, 2004, s. 11. 
52  PADBERG, John W. Development of the Ratio 
Studiorum, s. 81.
53  PADBERG, John W. Development of the Ratio 
Studiorum, s. 95. Porovnaj KOLÁČEK, Jozef. Ratio 
studiorum. Genese-struktura-hlavné cíle, s. 25-32. 

až do roku 1832, kým neprebehla menšia reforma tohto 
predpisu.54

Samotná štruktúra textu Ratia studiorum je zostavená 
podľa toho, komu sú  nariadenia určené. Úvodnú časť 
tvoria pravidlá pre provinciálov, ďalej nasledujú úlohy 
pre rektora kolégia a nakoniec nariadenia pre prefekta, 
ktorý bol zodpovedný za  štúdium na  škole.55 Okrem 
toho sú  tu  uvádzané aj  inštrukcie pre jednotlivých 
profesorov na  škole, ktorí vyučovali disciplíny 
teologického a filozofického zamerania56 v nasledovnom 
poradí – pre profesorov biblistiky, hebrejčiny, scholastiky 
a morálnej teológie, ďalej pre profesorov filozofie alebo 
etiky a  za  nimi nasledujú nariadenia pre profesorov 
matematiky.57)

V  druhej časti sa  nachádzajú predpisy pre vyššie 
školy, hlavne čo  sa  týka predmetov, ktoré sa  majú 
prednášať na  jednotlivých fakultách, ďalej plán a počet 
hodín, metódy vyučovania a zároveň aj to, aké učebnice 
sa majú pri výučbe používať. Tretia časť Ratia studiorum 
je venovaná predpisom, ktoré sa mali dodržiavať v nižších 
školách58 a  obsahuje množstvo nariadení o  počte tried 
či  počte rokov strávených v  škole. Taktiež sa  zaoberá 
prijímaním študentov, spôsobom konania skúšok 
či  zriadením školskej kaplnky. Posledná časť obsahuje 
nariadenia, ktoré sa  týkali rádových alebo externých 
študentov a pomocného školského personálu.59

54  HENGST, Karl. Jesuiten an Universitäten und 
Jesuitenuniversitäten : zur Geschichte der Universitäten 
in der Oberdt. und Rhein. Provinz der Gesellschaft Jesu 
im Zeitalter der konfessionelen Auseinandersetzung. 
Paderborn-München-Wien-Zürich : Schöningh, 1981, s. 69. 
55  Boli to nasledovné nariadenia : Regulae praepositi 
provincialis, Regulae rectoris a Regulae praefecti studiorum. 
56  BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní 
život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Praha : Karolinum, 
2006, s. 19 – 20. 
57  Regulae communes omnibus professoribus superiorum 
facultatem, Regulae professoris sacrae scripturae, Regulae 
professoris linguae hebraeae, Regulae professoris scholasticae 
theologiae, Regulae professoris historiae ecclesiasticae, 
Regulae professoris iuris canonici, Regulae professoris 
casuum conscientiae, Regulae professoris philosophiae, 
Regulae professoris philosophiae moralis, Regulae 
professoris mathematicae.
58  Regulae praefecti studiorum inferiorum, Regulae 
communes profesoribus classium inferiorum, Regulae 
professoris Rhetoricae, Regulae professoris Humanitatis, 
Regulae professoris supremae classis grammaticae, Regulae 
professoris mediae classis grammaticae, Regulae professoris 
infimae classis grammaticae. 
59  Regulae scholasticorum nostrae Societatis, Regulae 
adiutoris magistri seu bidelli, Regulae externorum auditorum 
Societatis, Regulae academiae, Regulae academiae 
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Okrem toho v  Ratiu studiorum bola určená 
aj  vyučovacia metóda, ktorá sa  mala na  jezuitských 
školách dodržiavať a skladala sa z piatich prvkov:

praelectio – prednáška, na  ktorú sa  mali poslucháči 
pripraviť (praevidendo),

repetitio – opakovanie,
disputatio – dišputa podľa logických pravidiel pod 

vedením profesora,
compositio – latinské a grécke slohové cvičenia,
academia – verejné vystúpenie skupiny vybraných 

žiakov.60

Podľa predpisov Ratia studiorum malo mať 
gymnázium päť tried, ku ktorým však bola predradená 
ešte jedna trieda – elementárna. Gymnázium tak 
pozostávalo z týchto tried:

theologrum et philosophorum, Regulae acadamiae rhetorum 
et humanistarum, Regulae academiae grammaticorum.
60  KRAPKA, Emil – MIKULA, Vojtech. Dejiny 
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge (Ontario) : 
Dobrá kniha, 1990, s. 229. 

1. trieda: elementárna (Parva),
2. trieda: infima classis grammaticae (Principia),
3. trieda: media classis grammaticae (Grammatica),
4. trieda: suprema classis grammaticae (Syntaxis),
5. trieda: Humanista (Poetica),
6. trieda: Rhetorica.61

Azda najväčší dôraz pri vyučovaní bol kladený 
predovšetkým na  jazykové vzdelávanie, a  to  hlavne 
na  latinčinu a  neskôr aj  gréčtinu, no  jej znalosti boli 
častokrát slabšie než v  latinčine.62 V  prvých rokoch 
štúdia museli študenti najskôr zvládnuť slovnú zásobu, 
morfológiu a  samozrejme gramatiku. Po  skončení 
štvrtého ročníka mali mať študenti už  výborne 
zvládnutú gramatiku a v ďalších dvoch triedach si cibrili 
svoje rečnícke umenie na základe čítania diel Aristotela, 
Senecu, Cicera, Vergília či  Horatia. Študent mal 
nadobudnúť také rečnícke znalosti, aby vedel okamžite 
vystúpiť s príhovorom pri akejkoľvek príležitosti.63

Bežnou záležitosťou pri výučbe bolo aj  zaradenie 
divadelných prvkov do  vyučovania aj  napriek tomu, 
že  v  Ratio studiorum nenachádzame žiadne pravidlá, 
ktoré by  upravovali postavenie divadla. Divadlo 
však v  mnohom poskytovalo možnosti k  rozvíjaniu 
rečníckych schopností študentov, k ich mravnej výchove 
a  aj k prezentácii gymnázií na verejnosti.64 Pri výklade 
dramatického umenia bol najväčší priestor venovaný 
hlavne výkladu dejín, teda môžeme tvrdiť, že  jezuitské 
školské divadlo bolo súborom dramaticko-historických 
otázok.

Po  absolvovaní gymnázia pokračovali jezuitskí 
študenti zvyčajne v  štúdiu na  artistickej (filozofickej) 
fakulte na univerzite. Štúdium filozofie trvalo zvyčajne tri 
roky a počas tohto obdobia museli absolvovať tri hlavné 
predmety, podľa ktorých boli pomenované aj jednotlivé 

61  HENGST, Karl. Jesuiten an Universitäten und 
Jesuitenuniversitäten : zur Geschichte der Universitäten 
in der Oberdt. und Rhein. Provinz der Gesellschaft Jesu 
im Zeitalter der konfessionelen Auseinandersetzung, s. 70. 
62  Podľa návrhu Ignáca a jeho študijného plánu z roku 
1541 sa mali študenti učiť aj arabský jazyk a indický jazyk. 
Porovnaj HENGST, Karl. Jesuiten an Universitäten und 
Jesuitenuniversitäten : zur Geschichte…, s. 64. 
63  O´MALLEY, John W. How the First Jesuits became 
involved in education. In DUMINUCO, Vincent J. The Jesuit 
Ratio Studiorum. 400th anniversary perspectives. New York : 
Fordham University Press, 2000, s. 70 – 72. 
64  BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní 
život učitele a žáka jezuitského gymnázia, s. 86 – 87; viac 
ZAMPELLI, Michael. „Lascivi Spettacoli“ : Jesuits and 
Theatre (from Underside). In O´MALLEY, John W. The 
Jesuits II. Cultures, Sciences and the Arts. Toronto-Bufallo-
London : University of Toronto Press, 2006, s. 550 – 553.

Ratio Studiorum.

ročníky filozofie: logika, fyzika a metafyzika. V druhom 
ročníku sa študovala ešte matematika (aritmetika, algebra 
a geometria) a v treťom aj etika. Základom celej výučby 
boli diela Aristotela a čiastočne aj Tomáša Akvinského.65

Po  absolvovaní týchto filozofických disciplín 
pokračovali niektorí študenti štúdiom na  teologickej 
fakulte, kam prichádzali približne ako sedemnásťroční. 
Základom výučby boli prednášky o  Sv.  písme 
zo  scholastickej a  pozitívnej teológie, špekulatívnej 
teológie a  cirkevného práva. Štúdium zvyčajne trvalo 
štyri roky. Po  jeho absolvovaní nasledovala vysviacka 
za kňaza a takto bol jezuita pripravený pre svoju budúcu 
službu.66

65  HENGST, Karl. Jesuiten an Universitäten und 
Jesuitenuniversitäten : zur Geschichte der Universitäten 
in der Oberdt. und Rhein. Provinz der Gesellschaft Jesu 
im Zeitalter der konfessionelen Auseinandersetzung, s. 70. 
66  ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo. 
Jezuité v Čechách, s. 70 – 71. Viac pozri HENGST, Karl. 

Pre jezuitské školy bola typická táto skutočnosť: 
„Je podstatné nášmu rehoľnému povolaniu, že neprijímame 
nijaké hmotné odmeny za  duchovné služby, ktorým 
sa  podľa nášho rehoľného zriadenia venujeme, aby sme 
duchovne pomáhali blížnym.“67 Z  tohto vyplýva, že  ich 
školy neboli vyhľadávané len katolíkmi, ale častokrát 
na  nich študovali aj  deti protestantov, ktoré neskôr 
konvertovali na katolícku vieru.

Typický denný priebeh 
jezuitského školského vyučovania

Študenti jezuitských gymnázií chodili do  školy 
celkovo päť dní v  týždni, no  vyučovať sa  mohlo 
maximálne iba štyri dni po sebe. Vyučovanie dopoludnia 
a popoludní trvalo približne dve a pol hodiny. Samotné 
vyučovanie začínalo približne o  siedmej hodine ráno 
a popoludňajšie o trinástej hodine. Asi štvrťhodinu pred 
samotným začatím vyučovania sa ešte konala spoločná 
bohoslužba.68

Prestávka medzi vyučovacími blokmi bola tiež 
určená pre potreby jedla a  občerstvenia. Obed, tzv. 
prandium, sa  podával približne o  pol jedenástej, 
v  čase pôstu o  jedenástej hodine. Každé jedlo začínalo 
modlitbou a  požehnaním. V  budove školy obedovali 
pravdepodobne iba vyučujúci a  študenti sa  šli najesť 
domov alebo do konviktu.69

Po  obede študenti a  vyučujúci oddychovali asi 
ešte hodinu vo  vyhradenom priestore, kde mohli 
komunikovať alebo si  čítať. O  dvanástej hodine bol 
každý povinný pomodliť sa  Ave Maria a  nasledoval 
poobedňajší blok vyučovania. Po  skončení vyučovania 
žiaci neodchádzali hneď domov, ale zhromaždili 
sa v kostole za účelom modlitieb.

Učitelia po  skončení vyučovania trávili čas 
fyzickou prácou, teda buď upratovali alebo sa  starali 
o  vykurovanie spoločnej miestnosti. Ostatný večerný 
čas trávili prípravou na výučbu až do pol siedmej, kedy 
sa podávala večera – coena.

Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten : zur 
Geschichte…, s. 72 – 79. 
67  KRAPKA, Emil – MIKULA, Vojtech. Dejiny 
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, s. 228. 
68  BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní 
život učitele a žáka jezuitského gymnázia, s. 141 – 144. 
69  BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní 
život učitele a žáka jezuitského gymnázia, s. 147 – 148. 

Peter Paul Rubens –sv. Ignác z Loyoly.
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Pálfalvayova vizitácia z roku 1655 – 1656 .

PRÍCHOD SPOLOČNOSTI 
JEŽIŠOVEJ NA SPIŠ

Šírenie reformácie v Spišskom 
prepoštstve

Územie Spiša sa v 16. storočí stalo jednou z kolísok 
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 
Samotný odkaz Martina Luthera nachádzal prirodzený 
ohlas najskôr u  mestského obyvateľstva, ktoré 
uprednostňovalo nemecký jazyk. Šlo zväčša o mešťanov 
na  území dnešného Slovenska. Významnú úlohu 
teda v  tomto procese zohrala jazyková príbuznosť, 
no  zabudnúť nesmieme ani na  významné obchodné 
styky tohto obyvateľstva so zahraničím.

Po  prvýkrát sa  obyvateľstvo Spiša oboznámilo 
s  Lutherovými tézami a  jeho učením v  roku 1520, 
keď Tomáš Preissner, farár v  Ľubici, ako prvý prečítal 

z  kazateľnice jeho 95 téz.70 Okrem toho od  roku 
1520 sa  do  spišských miest začali postupne vracať 
študenti, ktorí študovali v  zahraničí, najmä v  Krakove 
a  v  Nemecku. Niekoľko z  nich študovalo aj  priamo 
na univerzite vo Wittenbergu a boli žiakmi samotného 
Martina Luthera a  Filipa Melanchtona. Historici ako 
Jozef Hradszky či  Győző Bruckner uvádzajú, že  vôbec 
prví obyvatelia Uhorského kráľovstva, ktorí prebrali 
reformačné učenie vo  Wittenbergu priamo od  Filipa 
Melanchtona, boli zo  Spiša a  volali sa  Martin Sziriak 
a Ján Siegler, obaja z Levoče.71

Za  jeden z  významných medzníkov reformácie 
na  Spiši môžeme považovať rok 1544. Práve v  tomto 
roku sa  samotný spišský prepošt Ján Horváth 
z Lomnice72 rozišiel s učením katolíckej cirkvi, prestúpil 

70  VESELÝ, Daniel. Dejiny kresťanstva a reformácie 
na Slovensku. Liptovský Mikuláš, 2004, s. 30. 
71  HRADSZKY, József. Das Zipser Haus und dessen 
Umgebung, Igló 1884, s. 127. Pozri tiež BRUCKNER, 
Győző. A reformáció és ellenreformáció törtenéte 
a Szepességen. Budapest : Udvari Könyvkereskedése, 1922, 
s. 54 – 55. 
72  Ján Horvát (Horváth) z Lomnice, spišský prepošt 
v rokoch 1511 – 1544. Úrad prepošta mal zastávať z vôle 
kňažnej Hedvigy Tešínskej, matky Jána Zápoľského, 



Pálfalvayova vizitácia z roku 1655 – 1656 : vizitácia Žehry.
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Mattyašovského vizitácia z roku 1693: vizitácia Spišského Podhradia.

Sigrayova vizitácia z roku 1712.

k  protestantom a  tým sám urýchlil príklon spišského 
obyvateľstva k  luteranizmu.73 Pritom je  známe, že  ešte 
v  roku 1529 sa  s  pomocou vlastnej hotovosti a  ďalších 
najatých vojakov postaral o  chytenie Andreja Fischera. 
Následne sa  však dopustil sprenevery cirkevných 
majetkov a  benefícií. Ešte 22. júla 1542 prepošt 
Horvát vydal edikt, ktorý bol namierený proti šíreniu 
reformačných myšlienok a vyzval ním spišských kňazov, 
aby spomedzi seba vylúčili stúpencov reformácie. No 16. 
decembra 1544 na  úrad spišského prepošta rezignoval, 
pretože v  tom čase sa  už  oženil s  dcérou levočského 
mešťana Juraja Czipsera.74 Týmto aktom aj  verejne 

svojej patrónky, už od 28. mája 1505, avšak nedosiahol 
dostatočný vek a nemal ani potrebné vzdelanie. Druhýkrát bol 
za prepošta menovaný 4. februára 1511. 
73  BUCKO, Vojtech. Reformné hnutie v arcibiskupstve 
ostrihomskom do roku 1564. Bratislava : Unia, 1939, s. 80. 
74  HAIN, Gáspar. Lőcsei krónikája. Lőcsei 1910, s. 105. 

proklamoval svoje odpadnutie od katolíckej cirkvi.75 Pri 
svojom odchode zo Spišskej Kapituly doslova „okradol“ 
kostol svätého Martina a aj prepoštský palác. So sebou 
si odniesol nielen domáce zariadenie, ale nechal vytrhnúť 
aj  všetky okná, dvere, šindle zo  strechy, ba  aj  dosky 
z podláh paláca.76

V  roku 1544 sa  však odohrala ďalšia významná 
udalosť, ktorú môžeme považovať za  medzník šírenia 
reformácie na Spiši. Práve v tomto roku odišiel z pozície 
seniora Bratstva farárov 24 kráľovských miest Juraj 
Moller, mestský farár z  Levoče, ktorý si  v  tomto roku 
za  jedného z  levočských kazateľov povolal Bartolomeja 
Bognera z  Brašova (Braşov) zo  Sedmohradska, žiaka 
Johanna Honterusa.77 A  práve Bogner, stúpenec 

75  Kvôli tomuto kroku prepošta Jána Horváta stratili 
spišskí prepošti privilégiá, získané od pápeža Leva X. z roku 
1513. 
76  HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis. Szepesváraljae 1901, s. 57.
77  CZENTHE, Miklós. Die Reformation in Oberungarn 
bei den Zipser Sachsen. In V. Leppin – U. A. Wien (eds.). 
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luteránskej reformácie, sa  zaslúžil o  to, že  v  tomto 
roku bolo v  Levoči zavedené prijímanie pod obojím 
spôsobom. V  roku 1546 bolo už  Bratstvo farárov 24 
kráľovských miest evanjelické a istým potvrdením tejto 
skutočnosti je  aj  to, že  v  roku 1547 sa  zhromaždenie 
bratstva konalo v Mlynici, ktorej farárom v  tomto čase 
bol už spomínaný Juraj Leudischer.

Šírenie reformácie v  Spišskom prepoštstve 
postupovalo rýchlym tempom, a to najmä v niektorých 
nemeckých mestách a  obciach. Fara v  Kežmarku 
a  aj  mestská škola boli katolíkom odobrané už  v  roku 
1530.78 V  roku 1536 bol katolíkom odobraný kostol 
sv.  Uršule vo  Výbornej a  od  tejto udalosti tu  pôsobil 
kazateľ Andrej Kerl.79 V roku 1538 prešli na luteranizmus 
aj  Görgeyovci, ktorí následne odovzdali evanjelikom 
kostol v Toporci.

V  tridsiatych a  štyridsiatych rokoch 16. storočia 
postupovala reformácia aj  v  Provincii 13 spišských 
kráľovských miest. V  roku 1545 získali evanjelici fary 
a aj školy v Spišskej Belej, Spišských Vlachoch a Vrbove, 
k  čomu dopomohol aj  krok spišského prepošta Jána 
Horvátha, ktorý sa  oženil.80 Aj  mesto Ľubica prijalo 
evanjelickú vieru, a to v roku 1546.81 V roku 1547 luteráni 
získali aj  Spišské Podhradie a  Ruskinovce. V  Spišskom 
Podhradí vďaka doktorovi teológie Damiánovi Graffovi 
a  taktiež aj  vďaka pastorovi Matejovi, synovi Antona 
(1551).

Počas päťdesiatych rokov 16. storočia luteráni 
postupne získali fary v  mestečkách stredného 
Spiša – v roku 1551 v Matejovciach, v roku 1552 v Spišskej 
Sobote a vo Veľkej a v roku 1556 aj v Tvarožnej. V týchto 
rokoch sa uskutočnila aj luteránska konverzia v Strážach. 
V Spišskej Sobote novú vieru upevnil prvý pastor Anton 
Philadelphus a  školu luteráni získali v  roku 1559. 
Vo  Veľkej to  bol zasa kazateľ Gregor Filker. Najneskôr 
prijala luteránsku vieru Tvarožná, o čo sa pričinil farár 
Tomáš Lemmel v roku 1556 alebo 1557.82

Reformácia sa samozrejme šírila aj v oblasti Spišskej 
Magury, kde jej šíreniu v roku 1563 napomohol aj odchod 

Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen. 
Stuttgart, 2005, s. 159.
78  BRUCKNER, Győző. Reformáció és ellenreformáció 
törtenéte a Szepességen, s. 89.
79  WEBER, Samuel. Zipser Geschichts und Zeitbilder. 
Leutschau : Jos. Th. Reiss, 1880, s. 148. 
80  WEBER, Samuel. Zipser Geschichts und Zeitbilder, 
s. 133.
81  HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis, s. 517. 
82  BRUCKNER, Győző. A reformáció és ellenreformáció 
törtenéte a Szepességen, s. 85. 

kartuziánov z Červeného Kláštora a aj ďalšia skutočnosť, 
a to odkúpenie Nedeckého panstva v roku 1589 Jurajom 
Horváthom-Palocsayom, ktorý bol horlivým šíriteľom 
reformácie.83

Konfesionálna štruktúra Spiša sa postupne menila.84 
Obyvateľstvo prijímalo novú vieru a  už  koncom 16. 
a  začiatkom 17. storočia mali protestanti vedúcu 
úlohu. Ešte aj  v  roku 1700 podľa Sigraiovej vizitácie85 
bolo približne 57,53 % obyvateľstva nekatolíckeho 
a  iba 36,41 % obyvateľov malo rímskokatolícke 
vierovyznanie. Podobný výsledok nám vykazuje aj ďalšia 
Sigraiova vizitácia z roku 1712,86 podľa ktorej približne 
48,55 % obyvateľov bolo luteránov a  približne 39,85 % 
obyvateľstva katolíkov. Ďalšia z  kanonických vizitácií, 
Peltzova vizitácia87 z  roku 1731, vykazuje už  pomerne 
primeranejšie výsledky, podľa ktorých malo na  Spiši 
43,32 % obyvateľstva luteránske vierovyznanie a 42,13 % 
obyvateľstva rímskokatolícke vierovyznanie.88 Z  tohto 
všetkého vyplývali aj  snahy spišských prepoštov 
(a  nielen ich) prinavrátiť obyvateľstvo ku  katolíckej 
viere, čo nakoniec vyústilo aj do povolania jednotlivých 
rehoľných spoločenstiev na toto územie. Jedným z týchto 
povolaných rehoľných spoločenstiev bola aj Spoločnosť 
Ježišova.

83  PAVLÍK, Eduard. Reformácia a protireformácia 
v Spišskej Magure. In CHALUPECKÝ, Ivan (zost.). 
Z minulosti Spiša XII. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 
2004, s. 45. 
84  Viac BIZOŇOVÁ, Monika. K dejinám reformácie 
na Spiši. In Historia Scepusii. Vol. II. Dejiny Spiša II. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 
s. 712 – 730. 
85  HRADSZKY, Josephus. Additamenta ad Initia 
progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. 
Szepesváralja : typis Dionysii Buzás, 1903 – 1904, 
s. 115 – 273. 
86  ABÚ SK, archívny fond Spišské biskupstvo (ďalej 
len SpB), oddelenie Kanonické vizitácie, Sigraiova vizitácia 
1712.
87  Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule 
(ďalej len RKBÚ SK), oddelenie Kanonické vizitácie, 
Peltzova vizitácia 1731.
88  Viac BIZOŇOVÁ, Monika. Kanonické vizitácie a ich 
využitie pri skúmaní konfesionálnej štruktúry obyvateľstva. 
In Pontes ad fontes : církevní dějiny ve světle pomocných 
věd historických a příbuzných oboru. Hradec Králové : 
FF Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 188 – 200.

Prvé pokusy jezuitov na Spiši

S  prítomnosťou Spoločnosti Ježišovej na  Spiši 
sa môžeme prvýkrát stretnúť v roku 1604. Ich povolanie 
súviselo s  osobou a  činnosťou kaločského arcibiskupa 
a  zároveň aj  spišského prepošta Martina Petheho 
de  Hethes,89 o  ktorom je  známe, že  sa  zasadzoval 
o  rekatolizáciu na  tomto území. Môžeme tvrdiť, 
že v  tomto čase na Spiši zvíťazila reformácia a v celom 
Spišskom prepoštstve nebolo pravdepodobne okrem 
Spišskej Kapituly inej katolíckej farnosti.90

Pravdepodobne v  tejto dobe sa  spišský prepošt 
rozhodol pre povolanie jezuitov, pretože si  všímal 
ich úspechy v  iných častiach Uhorska. No  prvým 
z problémov ako usadiť Spoločnosť Ježišovu a jej členov 
na Spiši bol problém majetkový. Avšak vhodná situácia 
nastala práve v  roku 1604, keď Martin Pethe získal 
poverenie od uhorského kráľa Rudolfa II., aby na území 
Spišského prepoštstva vykonal vizitáciu. Okrem toho 
v  tom istom roku bol poverený aj  poľským kráľom 
Žigmundom vykonať vizitáciu na  území Provincie 13 
spišských miest,91 ktoré boli Poľsku zálohované od roku 
1412. Z  územia Spiša mal vyhnať protestantských 
kazateľov a uvoľnené miesta mohol obsadiť katolíckymi 
kňazmi.

Po  neúspešných vizitáciách v  Spišskom Podhradí 
a  v  Spišských Vlachoch v  septembri a  októbri 160492 
sa  pokúsil o  vizitáciu Levoče. No  ešte predtým spišský 
prepošt Martin Pethe dňa 21. septembra 1604 vystavil 

89  Martin Pethe de Hethes (1554 – 1605) zastával 
funkciu kaločského arcibiskupa, jaurinského, syrmijského, 
vacovského a veľkovaradínskeho biskupa. Okrem toho 
bol prepoštom v Jasove a spišským prepoštom bol 
v rokoch 1587 – 1605. V Spišskej Kapitule bol známy 
svojou stavebnou činnosťou, keď nechal v roku 1598 
obohnať Chrám sv. Martina múrom. V roku 1602 po smrti 
ostrihomského arcibiskupa Jána Kutassiho sa stal najvyšším 
uhorským kancelárom. Počas svojho pôsobenia sa snažil 
rekatolizovať jemu zverené územia. Zomrel 30. októbra 
1605 vo Viedni. Jeho telesné pozostatky boli prenesené 
do Bratislavy, kde je aj pochovaný. WAGNER, Carolus. 
Analecta Scepusii sacri et profani. III. Bratislava-Košice 
1778, s. 93 – 100; WEBER, Samuel. Zipser Geschichts und 
Zeitbilder. Leutschau 1880, s. 124. 
90  HRADSZKY, Josephus. Additamenta ad Initia 
progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis, s. 531.
91  HRADSZKY, Josef. Das Zipser Haus und dessen 
Umgebung, s. 133.
92  BIZOŇOVÁ, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei 
gloriam : pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. 
storočí. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018, 
s. 41 – 43. 

listinu, podľa ktorej mali Spoločnosti Ježišovej pripadnúť 
majetky pôvodne patriace kartuziánskemu kláštoru 
na  Skale útočiska. Šlo o  dediny Arnutovce, Tomášovce 
a  Klčov. Prepošt daroval jezuitom aj  niekdajšiu 
kartuziánsku kúriu v Levoči, ktorá pôvodne prináležala 
ku  Kostolu sv.  Jána Krstiteľa.93 Tieto majetky mali byť 
využité na chod gymnázia, ktoré mali jezuiti založiť v ich 
novej kúrii v Levoči.

Avšak táto vizitácia v Levoči bola neúspešná. Podobne 
neúspešné bolo aj uvedenie jezuitov do ich nových budov 
v  Levoči. Informuje nás o  tom aj  jezuitský kronikár 
v  Synopse dejín spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej 
od jej príchodu na Spiš, ktorú môžeme považovať za jeden 
z  najdôležitejších prameňov k  dejinám Spoločnosti 
Ježišovej na Spiši, kde je zaznamenané, že Martin Pethe 
„po  návrate z  vizitácie sa  preto hneď ako bolo možné 
obrátil s  prosbou na  cisára Rudolfa a vymohol, aby boli 
našej Spoločnosti odovzdané majetky jedného opusteného 
kartuziánskeho Kláštora sv. Jána Krstiteľa, menom Skala 
útočišťa. Zakrátko prijal dvoch z  nás, pátra Jána Labe 
a pátra Mikuláša Sanecia a ponáhľal sa do Levoče. Chcel 

93  SA LE, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, 
Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis Jesu 
ab ejus in Scepusium adventu (ďalej Synopsis Historiae 
Residentiae Scepusiensis Societatis Jesu), s. 1.

Portrét spišského prepošta Martina Pethe de Hethes z prvej 
polovice 18. storočia.



24 25

tam do  bývalej budovy kartúzy zo  Skaly útočišťa uviesť 
našu Spoločnosť a previesť na nás majetky tejto kartúzy. 
Avšak kým sa usiloval uviesť a ustanoviť nás, nechýbalo 
veľa, a rozzúrení obyvatelia Levoče, ktorí boli proti tomuto 
zámeru, by boli pátrov i samotného arcibiskupa zasypali 
kameňmi. Preto musel z  mesta oddaného Lutherovi 
uniknúť bez uskutočnenia svojho úmyslu.“ 94

Nová situácia sa  pre jezuitov naskytla po  smrti 
spišského župana Krištofa Thurza, ktorý zomrel 7. apríla 
1614.95 Jeho vdova, Zuzana Erdödyová bola stále vernou 
katolíčkou aj napriek tomu, že jej manžel ešte roku 1613 
prešiel na luteránsku vieru.

V roku 1622 jezuiti svoju činnosť na Spiši obnovili, 
keď tu  začala pôsobiť tzv. „spišská misia“, ktorú tvoril 
páter Martin Kaldi a  páter Daniel Sednik. Keď grófka 
Zuzana Erdödyová nadobudla vdovské práva na Spišský 
hrad a  pozemky, obrátila sa  s  prosbou na  provinciála 

94  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 1 – 2; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš. In Acta Musaei Scepusiensis 2007. Zost. M. 
Novotná. Levoča : Slovenské národné múzeum – Spišské 
múzeum v Levoči, 2007, s. 121, 123. 
95  WAGNER, Carolus. Analecta Scepusii sacri et profani. 
III. Bratislava-Košice, 1778, s. 229.

Rakúskej provincie Spoločnosti Ježišovej, aby smela 
prijať niekoľkých pátrov.96 Veď aj  v  samotnej jezuitskej 
kronike je napísané: „Privolala si našich pátrov, ktorí jej 
mali byť duchovnou oporou a  učili by  kresťanskej viere 
tých, čo žili na Spišskom hrade, i okolitý ľud. Bol vyslaný 
páter Martin Kaldi, ktorý v kázňach vynikal ako málokto 
a ktorý sa so svojimi druhmi hneď nato na veľkú spokojnosť 
celého dvora podujal na zverenú úlohu.“ 97

Jedným z najvýznamnejších pátrov v tejto misii bol 
Ján Szölösi, ktorý bol pomocníkom Martina Kaldiho 
od  roku 1630. Podľa Synopsy Ján Szölösi navštevoval 
dediny v  okolí Spišského hradu a  vďaka jeho činnosti 
sa  niekoľko z  nich vrátilo naspäť do  katolíckej cirkvi 
(Bijacovce, Domaňovce, Dúbrava, Poľanovce, Žehra).98 
Páter Kaldi pôsobil na  Spišskom hrade, kde však 28. 
augusta 1632 zomrel. O necelý rok na to, 5. augusta 1633, 
zomrela aj grófka Zuzana Erdödyová.99 Po smrti grófky 
boli jezuiti odvolaní do  Trnavy a  spišská misia bola 
na niekoľko rokov prerušená.100

Nová éra pre Spoločnosť Ježišovu nastala po  roku 
1636 s  osobou nového spišského župana Štefana 
Csákyho, v ktorom mali katolíci na Spiši dobrú oporu. 
Hneď po prebratí Spišského hradu sa rozhodol povolať 
jezuitov na Spiš. V Synopse sa o tejto udalosti píše: „Len 
čo  sa  Čáky ujal panstva, povolal našich pátrov. Jednak 
bol sám zbožný, no  i  preto, že  chcel, aby sme sa  ujali 
duchovnej správy dvora na Spišskom hrade. Na túto úlohu 
boli vyslaní dvaja, páter Žigmund Katai a  páter Pavol 
Szuhai.“101

V  tomto čase pôsobili jezuitskí pátri na  Spišskom 
hrade. Bohoslužby slúžili v  hradnej kaplnke v  nedele 
a  na  sviatky, kázali v  troch jazykoch (po  nemecky, 
maďarsky a slovensky) pre obyvateľov hradu. Častokrát 
konali aj cesty do okolitých dedín a šľachtických kúrií.

96  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš. Dizertačná práca. 
Innsbruck, 1934, s. 17. 
97  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 2; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš, s. 123. 
98  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 3. 
99  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš, s. 20. 
100  KRAPKA, Emil – MIKULA, Vojtech. Dejiny 
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, s. 155. 
101  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 4; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš, s. 127. 

Portrét ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmánya z prvej 
polovice 18. storočia.

Záznam vyšetrovania okolností zničenia Braxatória, 10. február 1647.



26 27

Po skončení Rákocziho povstania102 sa župan Csáky 
rozhodol, že  udelí jezuitom usadlosť, ktorá patrila 
k  panstvu Spišského hradu a  ležala na  úpätí vrchu pri 
Spišskom Podhradí. Volala sa  Braxatórium (hradný 
pivovar) a  prináležali k  nej aj  ďalšie pozemky, mlyn, 
niekoľko budov, vodovod, drevená hala, záhrada a sad.103

Stalo sa  tak 17. septembra 1646.104 Kronikár o  tejto 
udalosti píše: „Obyvatelia Spišského Podhradia, zaťatí 
heretici, usídlení priamo na  úpätí vrchu, na  ktorom 
je  Spišský hrad, ktorí tvoria jedno z  13 poľských miest, 
totiž oznámili krakovskému kapitánovi Stanislavovi 
Lubomirskému, vtedajšiemu pánovi spomínaných 
13 miest, že jezuiti sa vplichtili na pozemok mesta a že tam 
na veľké náklady zriaďujú kolégium a školy.“105 Toto však 
bola nepravdivá informácia, nakoľko jezuiti na  tomto 
mieste nechceli zriadiť svoju rezidenciu, pretože tieto 
majetky sa im na to nezdali vhodné. O akcii obyvateľov 
Spišského Podhradia, ktorá začala 16. novembra 1646106 
sa v Synopse píše: „Napadli nás s ohromnou bezuzdnou 
zúrivosťou, ktorú ešte vystupňoval aj  kapitánov príkaz. 
A  keby sme vďaka Božej prozreteľnosti odtiaľ neunikli, 
bez ľútosti by nás dobili. Dom naozaj zbúrali, celý mlyn 
zničili, kamene a ruiny odviezli do mesta, ovocné stromy 
vyrúbali, ploty strhli a hodili na oheň. Napokon nezostalo 
nič iba holá zem. Celé tri dni a  tri noci boli obyvatelia 
mesta zabraní do tejto skazy.“ 107

102  Povstanie Juraja I. Rákocziho bolo ukončené 
podpísaním mieru v Linzi 24. augusta 1645. Na základe 
tohto mieru získali protestanti náboženskú slobodu aj pre 
poddaných a bolo im prisľúbené vrátenie odňatých kostolov. 
103  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš, s. 28. 
104  HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis, s. 86. 
105  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 7; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš, s. 133. 
106  HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis, s. 86. 
107  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 8; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš, s. 135. 

SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA 
V SPIŠSKEJ KAPITULE

Po  spomínaných neúspešných pokusoch jezuitov 
získať na Spiši pevné miesto, sa tentoraz jezuiti pokúsili 
získať benefícium tzv. kaplnky Zápoľských, teda kaplnky 
Kristovho Tela v Spišskej Kapitule. Táto kaplnka bola pre 
nich atraktívna hlavne kvôli skutočnosti, že neďaleko nej 
stála budova nazývaná Codria,108 ktorá k nej patrila ako 
fundácia a  práve tu  chcela Spoločnosť Ježišova založiť 
svoju rezidenciu.

Preto sa  páter Štefan Gosztoni v  roku 1647 obrátil 
s prosbou na spišského prepošta Ladislava Hoszúthótyho, 
aby ich (pátrov) prijal a  udelil Spoločnosti Ježišovej 
toto benefícium, aby mohli založiť kolégium. Prepošt 
bol však veľmi málo naklonený tejto myšlienke. 
Súhlasil až  po  naliehaní uhorského kráľa Ferdinanda 
III. a  aj  samotného ostrihomského arcibiskupa Juraja 
Lippaya.109

Následne napísal pozývaciu listinu rakúskemu 
provinciálovi Spoločnosti Ježišovej, v  ktorej uznal, 
že  na  založenie jezuitského kolégia je  toto miesto viac 
ako vhodné. Tiež sa  zaviazal, že  toto kolégium bude 
finančne podporovať dovtedy, kým sa pátrom nepodarí 
získať vhodné prostriedky na jeho vydržiavanie.110

Po týchto udalostiach jezuiti prebrali kaplnku, v ktorej 
začali slúžiť bohoslužby a  aj  už  spomínanú Codriu. 
Okrem toho im  spišský prepošt Hoszúthóty udelil tzv. 
„domus parochialis“, teda dom, ktorý bol kedysi určený 
pre ubytovanie miestneho farára a  ktorý sa  nachádzal 
medzi kanóniou, ktorá patrila kanonikovi – lektorovi, 
a Codriou, ktorá odteraz patrila Spoločnosti Ježišovej.111 
Tento „domus parochialis“ mal podľa prepošta slúžiť 

108  Codria, ae, f. – z lat. codrus – chudobný. 
Vo všeobecnosti tento pojem označuje budovu, postavenú 
pre chudobných študentov. V Spišskej Kapitule stála Codria 
na cintoríne Kostola sv. Martina. Dnes je na jej základe 
postavené severné priečelie najstaršej časti kňazského 
seminára. Nevedno, na čo Codria slúžila vo svojich 
počiatkoch – či pre chudobných študentov, alebo pre starých 
a chudobných úradníkov hradného panstva, či pre chudobu 
vo všeobecnosti. OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín spišskej 
rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu na Spiš, 
(v pozn. 49), s. 135. 
109  Juraj Lippay bol ostrihomským arcibiskupom v rokoch 
1642 – 1666. 
110  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 8 – 9. 
111  HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis, 84. 

na školské účely. Spomínané budovy jezuiti prebrali 24. 
apríla 1647.112

Avšak práve v  tomto období sa  jezuiti dostali 
do  viacerých sporov s  kanonikmi Spišskej kapituly 
a aj s obyvateľmi Spišského Podhradia.113 V týchto sporoch 
na ich strane stál aj samotný spišský prepošt a vacovský 
biskup Ladislav Hoszúthóty, ktorý 28. decembra 1647 
zomrel a  v  testamente z  2. novembra 1647 zanechal 
Spoločnosti Ježišovej vinicu Nagy Szőlő.114 Vzťahy 
medzi Spoločnosťou a  kapitulou, obyvateľmi Spišského 
Podhradia po smrti spišského prepošta opisuje kronika 
takto: „A  tak si  možno ľahko domyslieť, koľko ťažkostí 
sme mali, osirotení aj o tohto zástancu, zatiaľ čo voči nám 
vzrastala žiarlivosť Podhradčanov, Poliakov, kapituly 
i  župy. Všetci títo mnohokrát pátrovi Štefanovi hrozili 
kameňovaním a inými druhmi smrti. V úrade arcibiskupa 
sa totiž často sťažoval predovšetkým na kapitulu.“ 115

112  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš, s. 37. 
113  Viac BIZOŇOVÁ, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei 
gloriam : pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. 
storočí,, s. 55 – 57. 
114  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš, s. 44. 
115  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 15; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 

Novým spišským prepoštom sa stal Matej II. Tarnóczy 
z  Leloviec,116 ktorého Kalinay nazýva „priateľom 
jezuitov“.117 Zaumienil si, že  upevní postavenie 
Spoločnosti Ježišovej na Spiši a že zlepší vzťahy jezuitov 
a kapituly, čo aj po svojom príchode začal realizovať.

spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš. II. časť (1648 – 1655). In Acta Musaei Scepusiensis 
2008. Zost. M. Novotná. Levoča : Slovenské národné 
múzeum – Spišské múzeum v Levoči, 2009, s. 245. 
116  Matej II. Tarnóczy z Leloviec (+1655), čanádsky 
a vacovský biskup, spišským prepoštom bol v rokoch 
1648 – 1655. Filozofiu študoval v Olomouci a teológiu 
vo Viedni (Pázmaneum). Kňazom sa stal v roku 1631. 
Predtým než bol menovaný za čanádskeho biskupa, pôsobil 
ako generálny vikár Ostrihomskej arcidiecézy. Avšak Čanád 
bol obsadený Turkami, preto prišiel v roku 1648 ako prepošt 
na Spiš. Tu bol v roku 1650 vysvätený za čanádskeho 
a vacovského biskupa. No kvôli Turkom sa nemohol ujať 
svojich diecéz a 20. augusta 1655 zomrel. WAGNER, 
Carolus. Analecta Scepusii sacri et profani. III., s. 107 – 110; 
HRADSZKY, Josef. Das Zipser Haus und dessen Umgebung, 
s. 143.
117  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš, s. 45. 

Portrét spišského prepošta Ladislava Hoszútóthyho z prvej 
polovice 18. storočia.

Portrét spišského prepošta Mateja Tarnóczyho z prvej polovice 
18. storočia.
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Jezuitská rezidencia

Počas tohto celého obdobia, keď jezuiti bojovali o to, 
aby sa mohli niekde usadiť, páter Štefan Gosztoni a Jozef 
Magala bývali na  Spišskom hrade a  odtiaľto denne 
dochádzali do  Spišskej Kapituly. Jedine páter Pavol 
Szuhai býval u  kanonika Jeremiáša Trinku. V  budove 
Codrie sa  zatiaľ neusadili, pretože táto budova bola 
zanedbaná.118

118  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 14. 

No  na  oprave spomínanej budovy sa  pracovalo 
a už 28. septembra 1648, ako sa v kronike píše: „navštívil 
spišskú rezidenciu najdôstojnejší pán provinciál Ján 
Bucelleni. Sprevádzal ho  páter František Paczoth. 
Provinciál 2. októbra vyhlásil za  superiora spišskej 
rezidencie pátra Štefana Gosztonya.“ 119

Do opravenej Codrie sa jezuiti nasťahovali na Vianoce 
1649, kde sa  k  obnoveniu vyučovania podarilo opraviť 

119  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 17; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš. II. časť (1648 – 1655), s. 249. 

Axionometrický pohľad na Spišskú Kapitulu z 19.storočia - na obrázku budova seminára, ľavá časť budovy pôvodne Codria spolu s ľavým 
átriom - rajským dvorom.

niekoľko spální a refektár s kuchyňou.120 Dňa 3. októbra 
1651 sa novým superiorom stal páter Ján Klobusicki,121 
ktorý prevzal napoly dokončenú stavbu rezidencie. 
Vďaka nemu boli opravené ďalšie miestnosti na bývanie.

Okrem toho sa v tomto roku odohrala ďalšia dôležitá 
udalosť, o ktorej sa dozvedáme zo Synopsy: „Tohto roku 
bola založená púť k prameňu svätej Anny,122 čo prinieslo 
neobyčajný úžitok pre duše. S naším úsilím a na náklady 
najosvietenejšej pani Anny Vešeléniovej Čákiovej tam bol 
postavený kostol. Keď vznikol spor o to, kto by mal túto púť 
viesť, najdôstojnejší pán biskup a spišský prepošt Tarnóczi 
ustanovil, že celá starostlivosť o púť a o kaplnku má byť 
navždy zverená našim pátrom.ˮ123

120  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 17. 
121  Dovtedajší superior Ján Gosztoni sa stal prvým 
rektorom bratislavského kolégia. 
122  Kaplnka sv. Anny je dnes známym pútnickým miestom 
na Spiši, neďaleko obce Kluknava. 
123  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 20. Preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš. II. časť (1648 – 1655), s. 255.

V  roku 1652 mala rezidencia desať členov. 
Superiorom bol Ján Klobusicki a  jeho zástupcom páter 
Ján Magala. Funkciu katechétu zastával páter Ladislav 
Lelenski, ktorý pôsobil aj  ako konverzátor. Ďalším bol 
páter Andrej Banko, ktorý učil na  gymnáziu a  neskôr 
pôsobil aj ako misionár na Spišskom hrade. Ako učitelia 
tu  pôsobili Anton Haller, Ján Vasarhelyi, Ján Ujfalusi. 
Služobným prácam sa venovali Krištof Valesich a Michal 
Ostermayr.124

Jedným z veľkých úspechov v roku 1652 bolo taktiež 
zriadenie knižnice aj  vďaka Jánovi Bogatfalvaimu,125 
ktorý prispel k nákupu kníh. V roku 1655 mala rezidencia 
desať rehoľníkov. Superiorom bol stále Ján Klobusicki. 
Zároveň sa  v  tomto roku prehĺbilo úsilie pátrov 
vybudovať okolo majetku Spoločnosti múry na ochranu, 
pretože tieto časy boli nepokojné a  aj  napriek ochrane 
Štefana Csákyho rátali jezuiti so  všelijakými možnými 

124  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 28 – 29. 
125  Ján Bogatfalvay (Bogatfalvai), spišský kanonik 
v rokoch 1663 – 1665. HRADSZKY, Josephus. Initia 
progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis, s. 437. 

Budova bývalého jezuitského gymnázia a rezidencie.
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následkami. Preto bol postavený múr, ktorý spájal 
budovu školy so stĺporadím pred bránou.126

Pátri naďalej pokračovali vo zveľaďovaní rezidencie. 
V  roku 1660 boli vykopané tri nové pivnice, ktoré 
na  západnej strane boli chránené malou strechou 
a  v  tejto časti bolo uskladnené víno, aby sa  uchránilo 
pred slnkom.127

V  nasledujúcom roku 1661 bola zriadená jedáleň 
a štyri izby. Zároveň neďaleko Codrie bolo voľné miesto, 
ktoré chceli pátri využiť ako záhradu,128 pretože bola pre 
nich veľmi potrebná. Túto záhradu pátri ohradili plotom 
a v roku 1668 tu vybudovali múr.129

126  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 33. 
127  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 48. 
128  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 67. 
129  KALINAY, Valentín. Zur Geschichte des 
Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš, s. 79. 

Jezuitské gymnázium

Popri prácach na  zveľaďovaní rezidencie jezuiti 
rozvíjali najmä školskú a výchovnú činnosť v gymnáziu, 
ktoré v Spišskej Kapitule založili. S vyučovaním sa začalo 
už  v  roku 1648 v  budove nazývanej Codria, ktorá 
bola upravená pre potreby školy. Triedy boli otvorené 
až  po  syntax, teda gymnázium malo prvé štyri triedy: 
parva, principia, gramatica a  syntax. Prefektom celej 
školy a profesorom u štvrtákov bol páter Pavol Szuhai. 
V  kronike sa  spomína, že: „Prvými troma svetskými 
učiteľmi filozofmi, boli: Ignác Petricius, Juraj Bohemus 
a Václav Koszolius.“ 130

Jezuiti na  začiatku pôsobenia gymnázia zápasili 
aj  s  ubytovaním študentov. Synopsa spomína: „Traja 
učitelia s  chudobnými študentmi seminaristami, ktorých 
sme asi 20 živili zo  zbožných almužien, bývali v  dome, 

130  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 14; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš, s. 147. 

Severné priečelie Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, pôvodne budova Codrie.

ktorý stál pri prepoštskej záhrade.“131 Ďalší študenti boli 
ubytovaní v  susedných dedinách Studenec, Jablonov 
a inde, pretože obyvatelia Spišského Podhradia odmietali 
študentom ponúkať ubytovanie.132

Stavba rezidencie pokračovala aj  v  roku 1649 
a k vyučovaniu bolo pripravených aspoň niekoľko spální 
a  refektár s  kuchyňou. V  tom istom roku v  novembri 
predniesol príhovor na začiatku štúdia magister Ladislav 
Martonfalvai za prítomnosti prepošta a kapituly.

Významná udalosť sa  odohrala v  roku 1649, keď 
samotný spišský gróf Štefan Csáky poslal do jezuitského 
kolégia oboch svojich synov – Štefana a  Ladislava. 
Ubytovaní boli v  rezidencii spišského prepošta Mateja 
Tarnóczyho, ktorý vo  svojej rezidencii ubytoval 

131  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 14; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš, s. 147. 
132  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 15.

až  dvanástich šľachtických synov. Boli medzi nimi 
predovšetkým protestanti.133 Študoval tu aj druhorodený 
syn kapitána Horného Uhorska Františka Wesselényiho 
(Vešeléniho) z  Hadadu,134 Ladislav, ktorý bol taktiež 
ubytovaný v rezidencii spišského prepošta.

V roku 1649 sa začala vyučovať morálna teológia. Jej 
prednášajúcim bol Ján Klobusicki, ktorý usporadúval 
aj  verejné dišputy. Veľký význam pri výchove mali 

133  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 18. 
134  František Wesselényi z Hadadu (+ 1667), palatín 
a kapitán Horného Uhorska. Študoval na jezuitskom kolégiu 
v Trnave, kde konvertoval na katolícku vieru. Od r. 1644 
kapitán hradu Fiľakovo, od r. 1647 hlavný kapitán Horného 
Uhorska, v r. 1655 sa stal palatínom a v r. 1660 županom 
Gemerskej stolice. V r. 1664 bol povýšený do grófskeho 
stavu s predikátom z Hadadu. Stál na čele sprisahania proti 
Habsburgovcom, ktoré bolo pomenované podľa neho. 
No svoje zámery neuskutočnil, pretože zomrel skôr ako ich 
mohol realizovať. Pochovaný je v Muráni. 

Súbor bábok a kulís jezuitského tieňového divadla nájdených pod podlahou kanonickej knižnice Katedrály sv. Martina.
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aj  divadelné predstavenia. Hrali v  nich študenti a  boli 
uvádzané na väčšie sviatky.135

V roku 1651 síce odišlo niekoľko študentov do Košíc, 
kde mali jezuiti ďalšie gymnázium (aby sa  naučili 
po  maďarsky),136 ale na  kvalite gymnázia v  Spišskej 
Kapitule sa  nič nezmenilo. Stále bol oň  veľký záujem 
aj  u  protestantských šľachtických rodín. Okrem toho 
v  tomto roku odmenil najúspešnejších študentov 
samotný spišský prepošt Matej Tarnóczy.

Po  odchode študentov do  Košíc v  roku 1651 malo 
gymnázium v  roku 1652 zasa približne 100 študentov. 
Pôsobilo tu  niekoľko pátrov, ktorí viedli nasledujúce 
ročníky: prvý a druhý ročník páter Ján Ujfalusi, tretí Ján 
Vasarhelyi, štvrtý Andrej Banko, piaty a  šiesty Anton 
Haller.137

135  Viac VARŠO, Miroslav a kol. Pallas Scepusiensis : 
školské hry Jezuitského gymnázia v Spišskej Kapitule 
(1648 – 1672). Bratislava : Spoločenskovedný ústav, Centrum 
spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia 
vied, 2017. 
136  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 26. 
137  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 28 – 29. 

V  roku 1653 sa  kolégium presťahovalo do  novej 
budovy, ktorú nechal postaviť na svoje náklady spišský 
prepošt Matej Tarnóczy. Bola k nej pripojená aj kuchyňa 
a boli dokončené aj niektoré spálne.138

V  Synopse sa  pre rok 1654 píše: „Čo  sa  týka počtu 
študentov, spočiatku bol tento rok hojný. Potom sa značne 
rozšírila morová nákaza, no  vyučovanie si  zachovalo 
svoj priebeh a kvôli nebezpečenstvu nákazy ho bolo treba 
posunúť o  jeden mesiac.“ 139 Po skončení tohto obdobia 
bolo vyučovanie obnovené.

V  nasledujúcich rokoch 1655 a  1656 sa  vyučovalo 
aj vo vyšších triedach a obdobie bolo celkovo pokojné. 
Kronikár spomína aj  činnosť študentov nielen vyšších 
ročníkov, ale aj  nižších, ktorí sa  zapojili do  niekoľkých 
filozofických dišpút a  do  troch verejných dišpút. Jedna 
z  nich sa  konala na  konci školského roka a  ďalšie dve 
sa konali v  slovenskom jazyku – jedna na Veľký piatok 
(13. apríla) a  druhá na  sviatok Kristovho Tela (14. 
júna).140

V roku 1657 sa počet študentov znížil, ale nasledujúci 
rok 1658 priniesol zlepšenie, takže počet študentov 
sa  vyrovnal minulým rokom.141 V  roku 1660 nastala 
zaujímavá situácia, keď nebol otvorený piaty a  šiesty 
ročník (vraj kvôli prísnosti jedného z  magistrov), 
študenti odišli na  iné gymnáziá, a  tak boli v  školskom 
roku 1660/1661 otvorené ročníky iba po syntax.142

Ďalší školský rok 1661/1662 sa začal až 7. novembra 
1662. V tomto roku sa vrátili aj študenti piateho a šiesteho 
ročníka a výučba prebiehala pokojne, no len do augusta 
1662, pretože ešte v  júni 1662 vypukla ďalšia morová 
nákaza. Škola bola preto 12. augusta 1662 zatvorená 
a tento stav trval až do 8. februára 1663. Avšak po tejto 
morovej epidémii klesol počet študentov a  vyučovanie 
bolo obnovené iba v prvých štyroch ročníkoch.143

Ďalšia morová epidémia sa  rozšírila aj  v  roku 1664 
a aj kvôli tomu školský rok začal až 1. decembra 1664. 
Obsadené boli všetky triedy a  v  roku 1665 sa  zvýšil 

138  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 31. 
139  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 31; preklad OLEJNÍK, Vladimír. Synopsa dejín 
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu 
na Spiš. II. časť (1648 – 1655), s. 277. 
140  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 35. 
141  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 37. 
142  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 49. 
143  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 52 – 53. 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka – časť niekdajšej 
krížovej chodby Codrie (po barokovej prestavbe).

počet študentov, pretože v  Užhorode bolo gymnázium 
kvôli moru zatvorené a študenti z Užhorodu boli prijatí 
do Spišskej Kapituly.144

V  nasledujúcich rokoch prebiehalo vyučovanie 
bez prerušenia, až  na  rok 1670, ktorý bol nepokojný 
a  škola bola zatvorená. Veľmi nepokojným rokom 
bol rok 1672, keď v  októbri na  Spiši vyčíňali povstalci 
a ohrozovali okolie. Vtedy sa jezuiti rozhodli vyučovanie 
prerušiť a v roku 1673 bolo toto gymnázium prenesené 
do Levoče, kde jezuiti získali lepšiu majetkovú základňu 
pre fungovanie tohto gymnázia.

SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA 
V LEVOČI

Spoločnosť Ježišova získala bývalé majetky 
kartuziánov v Levoči ešte v roku 1604 a o uvedenie troch 
pátrov na dané miesto sa pokúšal spišský prepošt Martin 
Pethe de  Hethes, no  táto jeho snaha bola pre odpor 
nekatolíckeho obyvateľstva neúspešná.

V  druhej polovici 17. storočia počas obdobia 
zosilnenej rekatolizácie sa  však naskytla nová situácia. 
Ústrednou postavou tejto rekatolizácie bol uhorský 
kráľ Leopold I. Po  odhalení Wesselényiho sprisahania 
rekatolizácia postihla viaceré východoslovenské mestá 
a  prejavila sa  v  násilnom odoberaní kostolov, škôl 
a  cirkevného majetku z  rúk protestantov. Ako príklad 
môžeme uviesť situáciu v Bardejove, kde ku konfiškácii 

144  Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis 
Jesu, s. 56, 58. 

chrámu a  budovy kláštora došlo 20. apríla 1671.145 
Ku podobnej konfiškácii došlo 23. mája 1671 aj v Prešove, 
kde bolo evanjelikom odobrané ich kolégium.146 Podobná 
situácia sa samozrejme nevyhla ani Levoči.

Hainova kronika uvádza, že  dňa 26. apríla 1671 
prišiel do  Levoče vo  funkcii kráľovského komisára 
spišský prepošt Juraj Bársony de  Lovásberény,147 ktorý 

145  KÓNYA, Peter. Prešov, Bardejov a Sabinov počas 
protireformácie a protihabsburských povstaní (1670 – 1711). 
Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku, 2000, s. 42. 
146  KÓNYA, Peter. Prešov, Bardejov a Sabinov počas 
protireformácie a protihabsburských povstaní (1670 – 1711), 
s. 40. 
147  Juraj Bársony (1623 – 1678) sa narodil 3. marca 
1626 v Petrovej Vsi. Štúdiá absolvoval v Nitre, Trnave, 
v Ríme študoval filozofiu a neskôr vo Viedni. Za kňaza 
bol vysvätený asi v roku 1650. Od roku 1653 pôsobil 
ako ostrihomský kanonik, v roku 1655 bol aj tekovským, 
neskôr aj turnianskym a gemerským archidiakonom. V roku 
1661 bol menovaný za svätojurského prepošta a v roku 
1663 aj za opáta v Szekszárde (Maďarsko). V tom istom 
roku sa stal ostrihomským veľprepoštom, varadínskym 
biskupom a aj spišským prepoštom. Ešte v roku 1663 
sa stal kráľovským radcom a na Spiši sa zaslúžil o uvedenie 
pavlínov do Kežmarku, kde im v roku 1670 daroval kostol 
a dom na bývanie. V roku 1675 bol ustanovený za jágerského 
biskupa. Zomrel 18. januára 1678 v Košiciach. OLEJNÍK, 

Leopold I. Habsburský (Benjamin von Block).

Pečať spišského prepošta Juraja Bársonya.
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Darovacia listina uhorského kráľa Leopolda I. z 18. februára 1673.

bol zároveň aj  veľkovaradínskym biskupom.148 Spolu 
s  ním prišiel aj  Žigmund Hollo z  Košíc, hodnostár 
Spišskej komory a aj gróf Mansfeldt. So sebou priniesli 
aj  kráľovský mandát, ktorý nariaďoval mestu odovzdať 
do  ich rúk niekdajší minoritský kláštor aj  s  kostolom. 
Po  odmietnutí mesta došlo 5. mája 1671 k  násilnému 
odňatiu niekdajšieho františkánskeho kostola a  takmer 
došlo ku krviprelievaniu.149

Dňa 12. júla 1671 odovzdal spišský prepošt 
Bársony kláštor a  kostol jezuitom. Medzi minoritmi, 
ktorým kláštor predtým patril, a  medzi jezuitmi, 
ktorí ho  dostali, boli preto nemalé škriepky. Prečo 

Vladimír. Spišskí prepošti od bitky pri Moháči po vznik 
Spišského biskupstva. In Z dejín Spišského prepoštstva 
(Studia theologica Scepusiensia X.). Zost. Ľ. Hromják. 
Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka, 2010, s. 145 – 146. 
148  S menom tohto spišského prepošta je spojená aj stavba 
Kalvárie pri Spišskej Kapitule z obdobia 17. storočia. Viac 
OLEJNÍK, Vladimír. Dejiny Spišského Jeruzalema – Kalvárie 
pri Spišskej Kapitule. In Barbuščáková, Vladimíra (ed.). 
Spišský Jeruzalem : história, fauna, flóra. Spišská Nová Ves : 
Spišské osvetové stredisko, 2014, s. 13 – 61. 
149  Viac BIZOŇOVÁ, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei 
gloriam : pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. 
storočí, s. 67 – 69. 

ho  dostali jezuiti a  nie minoriti, vysvetľuje dokument 
Leopolda I., na  základe ktorého mala Spišská kapitula 
uviesť na dané majetky jezuitov. Bolo to hlavne z  toho 
dôvodu, že  žobravý rád minoritov pre malý počet 
katolíkov v Levoči a pre nedostatok iných prostriedkov 
by  nebol schopný reštaurovať a  udržať kostol a  kláštor 
a  dosiahnuť tak ciele, ktoré kráľ s  týmto kláštorom 
sledoval. Preto kráľ aj so súhlasom prelátov a miestneho 
ordinára odovzdal tento kláštor jezuitom. Dokument 
zároveň jezuitom nariadil, aby kostol a  kláštor 
zreštaurovali a zväčšili, premenili rezidenciu a umiestnili 
tu aj školu – gymnázium.150 Tento kráľovský mandát bol 
vydaný 18. februára 1673.151

150  ŠPIRKO, Jozef. Starý kláštor minoritov v Levoči. 
In Dejiny a umenie očami historika. Zost. J. Pašteka. 
Bratislava : LÚČ, 2001, s. 336. 
151  HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis, s. 89 – 90. 

Starý kláštor v Levoči, ktorý získali jezuiti v roku 1671.
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Gymnázium a rezidencia/
kolégium v Levoči

Po  uvedení do  vlastníctva bývalého minoritského 
kláštora a kostola dňa 12. júla 1671 sa sem časť jezuitov 
presťahovala zo svojej rezidencie, ktorú mali v Spišskej 
Kapitule. Ich nové budovy boli v  dezolátnom stave, 
a preto jezuiti začali hneď s opravami, aby sa sem mohli 
čo najskôr presťahovať aj so svojou školou.

Už  v  roku 1671 začali s  prestavbou kostola, kde 
odstránili gotickú klenbu lodí, pretože hrozilo jej zrútenie 
a lode mali dočasne rovný strop.152 Nad predsieňou kostola 
vybudovali malú vežičku a na ňu už 26. septembra 1671 
vytiahli zvony, ktoré 22. októbra vyzváňali na  prvom 
katolíckom pohrebe.153

Okrem toho začali so  stavbou budovy školy, ktorú 
dokončili v júli 1672 a hneď na jeseň sa tu začalo vyučovať 
na  gymnáziu, ktoré sem bolo prenesené zo  Spišskej 
Kapituly. V  ďalšom roku dokonca aj  s  divadelnými 

152  KRAPKA, Emil – MIKULA, Vojtech. Dejiny 
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, s. 131. 
153  SUCHÝ, Michal. Dejiny Levoče 1. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1974, s. 205. 

predstaveniami. Jedným z  príkladov je  divadelné 
predstavenie Semiramis, ktoré predviedli študenti tried 
rétorika a  poetika 14. marca 1673154 a  dokonca ho  6. 
apríla aj opakovali.155

Študenti gymnázia sa dobrovoľne zapájali do rôznych 
akcií, napr. dňa 13. apríla 1673 sa  rozhodli vyčistiť 
studničku na Mariánskej hore.156 Okrem toho sa zapojili 
aj  do  organizovania prvej procesie v  Levoči na  sviatok 
Božieho Tela dňa 4. júna 1673. Na  námestí postavili 
javisko a  táto procesia sa  konala aj  v  blízkosti ešte 
evanjelického kostola sv.  Jakuba, keď sa  pri ňom čítalo 
druhé evanjelium.157 Spomínaná procesia sa  konala 
v  latinskom a  nemeckom jazyku. Avšak v  roku 1674 

154  MNL OL Budapest, R 302 Egyházi, R. sz. 9., S.2, 
Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis (ďalej ako 
Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis), f. 4a. 
155  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 5b. 
156  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 6a. 
157  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 8a-8b. 

Kostol sv. Ladislava v Levoči - starý minoritský kostol.

počas preberania kostola sv.  Jakuba študenti spievali 
aj po slovensky.158

Dňa 10. mája 1673 bola dokončená stavba jednej časti 
školy159 a 17. júla bol na školskú vežičku inštalovaný zvon, 
ktorý mal zvolávať študentov na  vyučovanie.160 Dňa 6. 
mája 1673, ešte pred dokončením stavby školu navštívil 
páter provinciál a privítalo ho osemnásť študentov tohto 
gymnázia.161 Táto budova mala štyri miestnosti určené 
pre výučbu: v  prvej sa  učili študenti tried rétoriky 
a poetiky, v druhej študenti syntaxe a gramatiky, v ďalšej 

158  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 19a. 
159  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 7a.
160  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 11a. 
161  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 7a. 

parvisti a  principalisti a  štvrtá mala slúžiť pre potreby 
profesorov.162

V  roku 1673 sa  školský rok skončil 12. septembra, 
no ešte pred tým sa dňa 7. septembra konala Valedictio 
rhetorum et  poetarum a  9. septembra Valedictio 
syntaxistarum et  grammatistarum.163 Nový školský 
rok začínal už  v  novembri a  v  roku 1673 začal dňa 7. 
novembra.164

Rezidencia v Levoči mala v roku 1673 deväť členov: 
z  toho šesť kňazov a  troch koadjúktorov. Superiorom 
bol Juraj Laki.165 Katechétom, ktorý kázal v  nemčine 

162  CHALUPECKÝ, Ivan. K začiatkom jezuitského 
školstva v Levoči. In Jezuitské školstvo včera a dnes. 
Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006, s. 168. 
163  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 12b. 
164  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 14a. 
165  Juraj Laki sa narodil 6. marca 1634 v Košiciach 
a do SJ vstúpil 5. novembra 1652 v Spišskej Kapitule. 
Noviciát absolvoval vo Viedni a štúdium filozofie a teológie 

Pohľad na gotickú krížovú chodbu starého minoritského kláštora v Levoči.
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bol Jozef Pilnstein a  slovenským kazateľom Baltazár 
Stranovius. Za školu bol zodpovedný František Theodati, 
ktorý vyučoval triedu syntax a gramatika a okrem neho 
na škole pôsobil aj jeden svetský učiteľ, ktorého meno nie 
je známe.166

Ich pastoračnej činnosti napomohla situácia 
v  meste, keď jezuiti prevzali farský kostol sv.  Jakuba 
dňa 13. apríla 1674 a nerušene ho spravovali až do roku 
1681. Levočským farárom bol v  období od  roku 1674 
až do roku 1679 Melchior Pauerfeindt. V roku 1679 mala 
levočská fara dokonca až  troch jezuitských kňazov, 
z ktorých každý bol kazateľom v kostole a v  jednotlivé 
nedele a  sviatky sa  pri kázňach striedali. Okrem toho 
boli aj spovedníkmi v tomto kostole.167

Rok 1681 začali jezuiti v  pokojnom duchu a  už  1. 
januára 1681 nachádzame v  ich kronike záznam 
o tom, že po vešperách sa konala recitácia študentov.168 
Jezuitská rezidencia v Levoči mávala počas celého roku 
mnoho vzácnych návštev a už 16. januára a 17. januára 
1681 sa  konala návšteva grófa Štefana Csákyho, ktorý 
u jezuitov aj večeral.169

Aj  v  roku 1681 sa  dňa 2. júla konala procesia 
na Mariánsku horu. Procesia sa začala o siedmej hodine 
ráno a  trvala do  jedenástej hodiny, keď bola pred 
obedom ukončená. Zúčastnili sa na nej všetci katolícki 
predstavitelia z  Levoče a  podľa slov kronikára mala 
až 500 účastníkov a konaná bola za spevu piesní a účasti 
študentov gymnázia.170

Život v  rezidencii a  v  škole však pokračoval ako 
obvykle, ale len do  3. septembra 1682, keď sa  mesto 
pridalo na  Thökölyho stranu a  v  tento deň evanjelici 
odňali katolíkom všetky kostoly, faru, kláštory a  školu. 

v Trnave a Grazi. Pôsobil v Prešporku, Košiciach a v roku 
1673 v Levoči ako superior. Neskôr ešte pôsobil v Trenčíne, 
Trnave, Pasove a v Košiciach, kde 28. októbra 1685 zomrel. 
LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu Nomenclatour 
biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu 
(1551 – 1773). Pars II. Institutum Historicum S. I., 1988, 
s. 836. 
166 LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 4. (1666 – 1683). 
Romae : Institutum Historicum S. I., 1990, s. 329.
167 LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 4. (1666 – 1683), 
s. 632. 
168  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 118a. 
169  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 118b.
170  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 125a.

Všetci katolícki kňazi a  mnísi museli opustiť mesto.171 
Jezuiti sa  pravdepodobne uchýlili do  Spišskej Kapituly, 
kde mali svoju prvú rezidenciu.

Do Levoče sa jezuitskí pátri vrátili až 14. marca 1686. 
Práve v  tento deň Ján Radeczy,172 levočský superior, 
za  pomoci dvoch spišských kanonikov – Andreja 
Berzeviczyho a  Daniela Szentmáriaya, prevzal kľúče 
od kostola a aj rezidencie.173

Znovu prebraté budovy boli sčasti poškodené, 
a preto sa jezuiti už 17. apríla 1686 pustili do ich opráv.174 
Dňa 17. júna toho istého roku bola dokončená oprava 
dvoch tried.175 Zároveň v ten istý rok bola 2. júla konaná 
procesia na  Mariánsku horu176 a  okrem toho začalo 
fungovať aj  samotné gymnázium, ktoré bolo znovu 
otvorené 15. júla 1686.177

Dňa 14. januára 1687 prešiel znovu do rúk jezuitov 
farský kostol sv. Jakuba a 19. januára sa v ňom konala prvá 
bohoslužba. Následne 27. januára 1687 bol inštalovaný 
aj nový levočský farár. 178

V  roku 1688 mala levočská rezidencia jedenásť 
členov. Z  toho bolo päť pátrov a  dvaja magistri, ktorí 
sa venovali výučbe v gymnáziu. Okrem nich sa v Levoči 
nachádzali aj  dvaja koadjúktori a  dvaja členovia misie, 
ktorí pôvodne sídlili v Spišskej Kapitule.179

171  HAIN, Gáspár. Lőcsei krónikája. Lőcsei, 1910, s. 494. 
172  Ján Radezcy sa narodil dňa 24. novembra 1634 
na Morave a do SJ vstúpil 26. októbra 1657. Obdobie 
noviciátu absolvoval v Trenčíne a neskôr študoval filozofiu 
v Trnave a teológiu v Monacu a v Trnave. Pôsobil 
v Užhorode, Rábe, Skalici, Ružomberku, Košiciach, Trnave 
a v rokoch 1685 – 1686 v Levoči ako superior. Neskôr 
pôsobil ešte v Trenčíne, Prešporku a Trnave. Zomrel 6. 
decembra 1699 v Prešporku. LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus 
generalis seu Nomenclatour biographicus personarum 
Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551 – 1773). Pars III. 
Romae : Institutum Historicum S. I., 1988, s. 1320 – 1321. 
173  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 152a. 
174  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 153b-154.
175  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 160b.
176  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 158b. 
177  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 160b.
178  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 167b-168a. 
179  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 5. (1684 – 1699). 
Romae : Societas Iesu, 1990, s. 229. 

Rajský dvor so studňou v starom minoritskom kláštore v Levoči.

V  roku 1689 zadovážili zo  Spišskej Soboty sochu 
Matky Božej, ktorú postavili pred rezidenciu (dnes 
pred kostolom).180 Jezuiti tak postupne obnovili 
mariánsku úctu, a to najmä organizovaním veľkých pútí 
na Mariánsku horu pravidelne 2. júla.

Významným medzníkom v  dejinách a  pôsobení 
jezuitov v Levoči je práve rok 1689, pretože od roku 1671, 
keď sa  sem presťahovali, mali tu  len svoju rezidenciu. 
No  23. novembra 1689 bola generálom rádu Tirsom 
Gonzalesom de  Santallom táto rezidencia povýšená 
na kolégium181 aj za prispenia ostrihomského arcibiskupa 
Juraja Szelepcsényiho.

180  ŠPIRKO, Jozef. Starý kláštor minoritov v Levoči. 
In Dejiny a umenie očami historika. Zost. J. Pašteka. 
Bratislava : LÚČ, 2001, s. 338. 
181  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 214b, Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von 
Handschriften und alten Drucken, Litterae Annuae provinciae 
Austriae Societatis Jesu 1689, sign. 12086/1689, s. 3, 52. 

Za prvého rektora levočského kolégia bol vyhlásený 
Jakub Markievicz.182 V  tomto čase malo kolégium 
dvanásť členov, z  ktorých bolo päť kňazov, traja 
scholastici a  štyria koadjúktori. Sviatočným kazateľom 
vo farskom kostole, konzultorom a kronikárom bol páter 
František Xaverius Mazoll. Ďalším kazateľom, ktorý 
zvyčajne kázal v slovenčine, bol páter Vojtech Benkovich 
a nedeľným kazateľom v slovenčine bol páter František 
Popp. Na gymnáziu učili Andrej Madoczani, Alexander 
Szöreni a nemenovaný svetský učiteľ.183

182  Jakub Markievicz sa narodil v poľskom Krosne 1. 
mája 1643. Do SJ vstúpil 18. novembra 1661 v Trnave 
a noviciát prežil v Trenčíne. Štúdiá absolvoval v Klagenfurte 
a Košiciach a neskôr pôsobil Gyöngyösi, v rokoch 
1678 – 1681 na Spiši, v roku 1682 ako superior v Levoči, 
neskôr v Leopoldove, Trenčíne a v Trnave. V rokoch 
1690 – 1693 zastával funkciu rektora v Levoči. Zomrel 
29. októbra 1706 v Jágri. LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus 
generalis seu Nomenclatour biographicus personarum 
Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551 – 1773). Pars II., 
s. 946. 
183  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 5. (1684 – 1699), 
s. 307 – 308. 
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Záznam z apríla 1674 v Kronike jezuitskej rezidencie v Levoči 1673 – 1692.
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Refektár starého minoritského kláštora - jezuitského gymnázia 
v Levoči.

Kronika nám spomína, že  kolégium v  roku 
1692 postihli dva požiare: prvý vypukol dňa 23. 
apríla kvôli neopatrnosti jedného z  pátrov, pátra 
Melchiora – fajčiara184 a druhý dňa 9. júna po tom, ako 
udrel blesk do veže na kostole. No podarilo sa ho uhasiť 
aj  za  pomoci študentov, ktorí sa  touto pomocou 
vyznamenali. Ako odmenu za  túto pomoc dostali ďalší 
deň voľno.185

Kolégium malo v období konca 17. storočia a v 18. 
storočí vždy asi dvadsať členov, z ktorých sa zväčša traja 
venovali vyučovaniu na gymnáziu, na čele ktorého stál 
rektor. Štúdium na  tomto gymnáziu trvalo šesť rokov 
v  šiestich zvyčajných triedach (ročníkoch). Stávalo 
sa však aj  to, že v niektoré roky neboli otvorené všetky 
triedy (zväčša chýbala trieda parva alebo principia).

Konvikt a ukončenie účinkovania 
Spoločnosti Ježišovej

Založením ďalšej jezuitskej inštitúcie 
v  Levoči – konviktu sa  mal vyriešiť jeden z  najväčších 
problémov, s  ktorým sa  jezuiti a  ich študenti v  tomto 
meste stretávali. Bolo to  práve ubytovanie študentov, 
pretože Levočania, ktorí boli evanjelici, im ho odmietali 
poskytovať.

Spomínaná situácia sa  však vyriešila v  roku 1694 
a  jej iniciátorom bol ostrihomský arcibiskup Juraj 
Széchenyi, ktorý dňa 5. februára 1694 založil základinu 
80 000 rýnskych zlatých, ktorými mali byť založené dva 
jezuitské konvikty, a to v Trenčíne a v Levoči.186

Ostrihomský arcibiskup Juraj Széchenyi však 
v  niekoľkých bodoch vymedzil pôsobenie týchto 
inštitúcií a určil niekoľko podmienok na ich fungovanie. 
Tieto podmienky boli nasledovné:

1. Po  vykonaných skúškach mali byť mládenci 
prijímaní bez rozdielu stavu.

2. Jezuiti sa museli zaviazať, že odvedú dobrú prácu 
a  budú dávať ročné vyúčtovanie zo  správy konviktu 
a z výchovy mládeže.

184  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 264a.
185  Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchoviensis, 
f. 266b.
186  MNL OL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Irregestrata, 
d. 207-t.3a Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium 
Convictus Leutschoviensis, f. 426b (ďalej ako Collegium 
Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus Leutschoviensis)

3. Do  konviktu je  potrebné prijímať synov vlasti, 
najmä synov zaslúžilej šľachty, konvertitov alebo 
aj  tých, ktorí herézu zavrhli a  ktorí majú povolanie 
podľa kanonického práva. Mali by ovládať dva alebo tri 
jazyky – na Spiši aj nemčinu. Ak by boli nemajetní, majú 
dostať aj odev a zaopatrenie.

4. Študenti mladší ako dvanásť rokov sa  nemajú 
prijímať. Rektor má  právo potrestať alebo aj  prepustiť 
tých, ktorí majú zlé správanie alebo sa nechcú učiť.

5. Podľa uváženia provinciála sa  má  určiť počet 
konviktov so  správcami a  učiteľmi a  potrebným 
personálom.

6. Základný kapitál môžu jezuiti investovať a kupovať 
zaň majetky. Môžu ho  však používať iba v  zmysle 
a na účely tejto listiny.

7. Ak by tieto konvikty zanikli, má suma prejsť podľa 
rozhodnutia generála alebo provinciála Spoločnosti 
Ježišovej na  iné podobné konvikty v  Uhorsku 

Kronika levočského jezuitského konviktu.
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Záznamy jezuitského konviktu v Levoči z roku 1714. Program divadelného predstavenia Benutius.
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alebo v  zahraničí, určené na  výchovu uhorských 
šľachticov – katolíkov.187

Po získaní tejto základiny 17. júla 1696 kúpil Henrich 
Berzeviczy, rektor kolégia v  Levoči budovy bývalého 
kartuziánskeho kláštora s  kostolom sv.  Vavrinca.188 
V  nasledujúcich rokoch jezuiti pracovali na  oprave 
a prestavbe týchto budov, pretože boli značne poškodené. 
Pátri sa  venovali rekonštrukcii a  aj  prestavbe týchto 
budov. Šlo o  dve podlhovasté stavby, ktoré síce boli 
zničené a spustnuté, ale dali sa postupne opraviť. V roku 
1697 boli vykopané základy pre nové budovy a zároveň 
bol aj  zakúpený stavebný materiál. V  roku 1698 bol 
položený základný kameň pre budúcu budovu konviktu, 
ktorá bola spojená s  chodbou pôvodnej budovy.189 
No toto ich úsilie bolo prerušené ďalším zo stavovských 
povstaní, povstaním Františka II. Rákócziho, ku ktorému 
sa pridala aj Levoča.

187  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 294a – 294b. Pozri aj CHALUPECKÝ, 
Ivan. K začiatkom jezuitského školstva v Levoči, s. 167 – 174. 
188  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, s. 425. 
189  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 425b. 

Barokový interiér kostola sv. Ladislava v Levoči - starého minoritského kostola.

Po  kapitulácii Levoče 13. februára 1710 sa  mohli 
jezuiti nakoniec do  Levoče znovu vrátiť. V  roku 
1710 sa  ako prvý vrátil páter František Stephanovski, 
ekonóm.190 V  ďalšom roku ho  nasledoval nový 
rektor kolégia p. Andrej Szöreni, p. Ján Ladislavski 
(predstavený seminára, nedeľný kazateľ), p. Ján Soller 
(kazateľ a  katechista), p. Ignác Paap (zodpovedný 
za výučbu na gymnáziu) a pátri Andrej Prieller a Matúš 
Dünszpökh, ktorí boli koadjúktormi.191

Po  svojom návrate však našli jezuiti všetky budovy 
čiastočne zničené a  keďže sa  nachádzali priamo 
za  hradbami, tak aj  strechy konviktu a  kaplnky boli 
vypálené. Po  následných ďalších opravách bol konvikt 
nakoniec slávnostne otvorený dňa 13. októbra 1711, 
teda osemnásť rokov po tom, ako bola učinená základina 
ostrihomským arcibiskupom Széchenyim. Prvým 
regensom konviktu po  jeho oficiálnom otvorení sa  stal 
p. Ján Ladislavski192 a  jeho pomocníkom p. Ignác Paap. 

190  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 424b. 
191  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 6. (1700 – 1717). 
Romae : Societas Iesu, 1993, s. 630. 
192  Ján Ladislavski sa narodil 25. mája 1654 v Gajarách 
a do SJ vstúpil 10. októbra 1676, kde absolvoval aj obdobie 

Hneď v  tomto prvom roku boli do  konviktu prijatí 
devätnásti študenti.193

Študenti, ktorí boli ubytovaní v konvikte, boli delení, 
podobne ako na  gymnáziu, do  jednotlivých tried, 
teda do  tried: rhetorica, poetica, syntax, grammatica, 
principia a parva a zároveň boli delení aj na tých, ktorí 
platili (solvens) a ktorí neplatili (alumnus).

V kronike konviktu nachádzame medzi nimi mnoho 
synov z významných šľachtických rodín nielen zo Spiša, 
ale aj  iných oblastí Uhorska, ktorí si  svoj pobyt hradili 
z vlastných prostriedkov, teda platili im ho  ich rodičia. 
Napr. v  roku 1713 môžeme v  kronike konviktu nájsť 
celkovo osemnásť študentov, niektorých s nasledovnými 
menami: Valentín Almassi, Baltazár Görgei, Žigmund 
Melczl, Štefan Mariassi, František Pelcz, Juraj a  Štefan 
Mattyasovski, Samuel Krasovski, či Václav Krumpach.194 
V  ďalších rokoch medzi ďalšími známymi menami 
môžeme nájsť mená ako Dessöfi, Berzeviczy, Görgey, 
Hadvabny, Pongrácz, Kubínyi, Palocz, Rumann, 
či Smrecsányi. Počet chovancov v konvikte sa pohyboval 
približne okolo dvadsať až  tridsať osôb ročne 
a v jednotlivých rokoch ich počet kolísal.

Mnohí zo  študentov v  konvikte pochádzali 
aj z nekatolíckeho prostredia, no poniektorí vplyvom tejto 
výchovy zmenili svoje vierovyznanie, konvertovali a stali 
sa  nakoniec katolíkmi. Napr. v  roku 1718 nachádzame 
zápis, podľa ktorého sa  do  konviktu dostal študent, 
ktorý pôvodne chodil na  evanjelické lýceum v  Levoči, 
no po prestupe do konviktu sa rozhodol konvertovať.195

Môžeme uviesť aj  ďalšie príklady konverzií: 
študent Štefan Papp, ktorý bol študentom syntaxe 
sa  pre konverziu rozhodol v  júni roku 1733.196 Ďalším 
študentom, pri ktorom sa  nám zachoval údaj o  jeho 

noviciátu. Neskôr študoval filozofiu v Trenčíne a teológiu 
v Prahe a v Grazi. Pôsobil v Prešove a v roku 1689 
aj v Spišskej Kapitule ako katechéta, spovedník a profesor 
na gymnáziu. Neskôr ešte pôsobil v Judenburgu, Skalici, 
Trenčíne, Žiline, Užhorode, Šoproni a v rokoch 1712 – 1715 
v Levoči ako regens convictus, katechista, kazateľ, spovedník 
a konzultor. Neskôr pôsobil ešte v Prešove, kde aj 14. 
februára 1729 zomrel. LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus 
generalis seu Nomenclatour biographicus personarum 
Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551 – 1773). Pars II., 
s. 831 – 832. 
193  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 424b – 424a. 
194  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 424a – 423b. 
195  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 422a. 
196  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 410b. 

konverzii z evanjelickej viery, je Adam Ridhauser, ktorý 
sa katolíkom stal v roku 1737.197 O desať rokov neskôr, 
v roku 1747 nachádzame zápis v kronike konviktu, podľa 
ktorého dvaja študenti triedy principia Baltazár Kissely 
a František Lehoczky prestúpili na jezuitské gymnázium 
do Levoče ex scholis haereticorum.198

V  konvikte sa  podarilo vychovať značný počet 
budúcej katolíckej inteligencie, ktorá sa potom uplatnila 
nielen v  sfére cirkevného života, ale aj  svetského. 
Bohužiaľ dňa 21. júla 1773 vydal pápež Klement XIV. 
breve, ktorým zrušil Spoločnosť Ježišovu, a  to  hlavne 
na naliehanie portugalského a španielskeho kráľovského 
dvora. V breve sa píše: „…po zrelej úvahe a s bezpečným 
poznaním a  z  plnosti apoštolskej moci mnoho razy 
menovanú Spoločnosť rušíme a  rozpúšťame; rušíme 
a  odvolávame jej všetky i  jednotlivé práce, služby, 
spravovanie, domy, školy, kolégiá, hospitále, majetky 
a  akékoľvek miesta nachádzajúce sa  v  ktorejkoľvek 
krajine, kráľovstve a  dŕžave a  akýmkoľvek spôsobom jej 
patriace; jej štatúty, obyčaje, zvyklosti, dekréty, stanovy, 
a  to  aj  prísažne, apoštolským potvrdením alebo inak 
upevnené;…“199

Po zrušení Spoločnosti Ježišovej v roku 1773 inštitúcia 
konviktu v  Levoči nezanikla, ale v  kronike konviktu 
nachádzame zápisy až do  školského roku 1783/1784.200 
V  tomto období na čele konviktu až do roku 1776 stál 
bývalý jezuita Štefan Lipkay,201 pretože pápežské breve 

197  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 405b. 
198  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 395a. 
199  KRAPKA, Emil – MIKULA, Vojtech. Dejiny 
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, s. 278 – 279. 
200  Collegium Leuscoviense, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, f. 368b. 
201  Štefan Lipkay sa narodil 22. februára 1718 
a do SJ vstúpil 17. októbra 1740 v Liptovskom Mikuláši. 
Noviciát absolvoval v Trenčíne a štúdium teológie 
v Košiciach. Pôsobil v Skalici, Rožňave, Prešove, Žiline, 
Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach a od roku 1769 
aj v Levoči ako prefekt školy. LUKÁCS, Ladislaus. 
Catalogus generalis seu Nomenclatour biographicus 

Pečatný prsteň (koniec 17. storočia – 1773), náhodný nález 
z Krásnej Hôrky pri Oravskom Podzámku, svedčiaci o misii 
jezuitov na Orave.
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povolilo jezuitom stať sa  svetskými kňazmi a  ďalej 
pôsobiť vo  svojim činnostiach. No  na  základe Ratia 
educationis z roku 1777 sa toto gymnázium stalo štátnym 
a  poverenie na  jeho vedenie získali minoriti. Avšak 
aj napriek tejto situácii na čele konviktu a aj samotného 
gymnázia stál Pavol Ocskai, niekdajší jezuitský páter.202

Konvikt bol úplne zrušený v  roku 1785 v  dôsledku 
reformnej politiky Jozefa II. Nakoniec v  roku 1817 
budovu konviktu kúpilo mesto Levoča a  zriadilo v  nej 
kasárne.203

ZOZNAM PREFEKTOV ŠKOLY 
A UČITEĽOV JEZUITSKÉHO 
GYMNÁZIA V 17. – 18. 
STOROČÍ

Nasledujúce strany prinášajú zoznam prefektov školy 
a  učiteľov jezuitského gymnázia v  Spišskej Kapitule 
a v Levoči v rokoch 1649 – 1773, ktorý bol spracovaný 
na základe Litterae Annuae provinciae Austriae Societatis 
Jesu a. 1635 – 1698, 1700 – 1710, 1712 – 1771204 
uložených v  Österreichische Nationalbibliothek vo 
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Spišská rezidencia v Spišskej 
Kapitule (1649 – 1672)

1649
P. Ignác Martonfalvay, učiteľ poetiky a syntaxe.

1650
M. Ignác Martonfalvay, učiteľ rétoriky a poetiky.
M. Štefan Bacai, učiteľ gramatiky.

1651
P. Ignác Martonfalvai, učiteľ rétoriky a poetiky.
P. Ján Vasarheli, učiteľ gramatiky.
P. Ján Uyfalvi, učiteľ principie.

1652
P. Ondrej Banko, učiteľ syntaxe.
M. Anton Haller, učiteľ rétoriky a poetiky, duchovný 

dozor modlitieb.
M. Ján Vasarheli, učiteľ gramatiky, dozor pri skúškach.
M. Ján Ujfalvy, učiteľ principie.

1653
P. Stanislav Gazeczki, profesor kazuistiky, prefekt 

školy, konzultor, spovedník v chráme.
P. Stanislav Ziveczki, učiteľ rétoriky a poetiky, 

spovedník v chráme, prézes kongregácie študentov.
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M. Ignác Tarday (Thorday), učiteľ syntaxe.
M. Ján Oczko, učiteľ gramatiky, exhortátor študentov, 

duchovný dozor modlitieb.
M. Ján Michalovich, učiteľ principie a parvy, dozor pri 

skúškach.

1654
P. Ondrej Wanko (Banko), učiteľ rétoriky a poetiky.
M. Juraj Otsko, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Štefan Pominovski, učiteľ principie a parvy.

1655
P. Ján Thomaschich, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie Nanebovzatej.
M. Ján Vasarheli, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 

skúškach, exhortátor študentov.
M. Ľudovít Voyenski, učiteľ principie a parvy, 

duchovný dozor modlitieb.

1656
P. Vavrinec Pikarski, prefekt školy.
P. Gregor Suchodolski, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, katechéta.
M. Ľudovít Voyenski, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

exhortátor študentov, duchovný dozor meditácie.
M. Mikuláš Gruhulian, učiteľ principie a parvy, dozor 

pri skúškach.

1657
P. Adam Poplaroski, učiteľ rétoriky a poetiky.
P. Kazimír Siennienski, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

spovedník rezidencie.
M. František Tamius, učiteľ principie a parvy, dozor pri 

skúškach.

1658
P. Štefan Levachich, učiteľ rétoriky a poetiky, 

spovedník rezidencie, konzultor, prefekt školy, 
kontrolór poludňajšej lektúry.

P. Štefan Eynarrowitz, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Mikuláš Blaskowicz, učiteľ principie a parvy, 

duchovný dozor meditácie a pri skúškach.

1659
P. Štefan Levachich, učiteľ rétoriky a poetiky, prefekt 

školy a kontrolór poludňajšej lektúry, spovedník 
rezidencie, konzultor.

M. Gregor Laki, učiteľ syntaxe a gramatiky, duchovný 
dozor meditácie a pri skúškach.

M. Štefan Lasocki, učiteľ principie a parvy.

1660
P. Gregor Suchodolski, kazateľ a operarius v slovenčine, 

prefekt školy, spovedník rezidencie a v chráme, 
prézes kongregácie Blahoslavenej Panny Márie.

M. František Jambrecovich, učiteľ rétoriky a poetiky, 
prézes kongregácie študentov.

M. Albert Ostrowski, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
knihovník.

M. Mikuláš Hrabowski, učiteľ principie a parvy, 
má na starosti divadelné hry, duchovný dozor 
meditácie a pri skúškach.

1661
P. Stanislav Ziwecki, minister, prefekt chrámu, 

infirmárky a školy, katechéta v slovenčine, 
spovedník v chráme, exhortátor študentov, 
konzultor.

M. Albert Ostrowski, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ján Gayari, učiteľ syntaxe a gramatiky, duchovný 
dozor meditácie.

M. Mikuláš Gyurczani, učiteľ principie a parvy, dozor 
pri skúškach.

1662
P. Stanislav Ziveczki, kazateľ a operarius v slovenčine, 

prefekt školy a špirituál, spovedník rezidencie 
a v chráme, konzultor.

M. Štefan Sixti, učiteľ rétoriky a poetiky, exhortátor 
študentov.

M. Juraj Simandi, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Štefan Köröskenj, učiteľ principie a parvy.

1663
P. Ferdinand Rainer, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, knihovník.
M. Michal Sorsa, učiteľ syntaxe a gramatiky, duchovný 

dozor modlitieb.
M. Ladislav Farkas, učiteľ principie a parvy, dozor pri 

skúškach, má na starosti divadelné hry.

1664
M. Žigmund Madocsáni, učiteľ rétoriky a poetiky, 

prézes kongregácie študentov.
M. Ladislav Farkas, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

duchovný dozor modlitieb.
M. Juraj Lattai, učiteľ principie a parvy, dozor pri 

skúškach.

1665
M. Štefan Pethö, učiteľ rétoriky a poetiky.
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M. Mikuláš Hrabowszki, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
duchovný dozor ranných a večerných modlitieb.

M. Matúš Bezegh, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor večerných modlitieb.

1666
M. Gabriel Chinorani, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Peter Petkovich, učiteľ syntaxe a gramatiky.
Svetský učiteľ principie a parvy.

1667
M. Ján Petroczy, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Jakub Markievich, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

duchovný dozor meditácie.
M. Ján Nimniczki, učiteľ principie a parvy, dozor pri 

skúškach.

1668
M. Jakub Marchievich, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Ondrej Dubnizki, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor 

pri skúškach.
M. Ján Jurikovich, učiteľ principie a parvy, duchovný 

dozor meditácie.

1669
P. František Nedeczki, kazateľ v slovenčine v katedrále, 

špirituál, prefekt školy, spovedník rezidencie 
a v chráme, examinátor kandidátov, konzultor.

P. Tomáš Odacher, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ondrej Dubniczki, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
exhortátor študentov, duchovný dozor meditácie.

M. Ján Poloreczki, učiteľ principie a parvy, dozor pri 
skúškach.

1670
P. František Nedezki, kazateľ v slovenčine v katedrále, 

špirituál, prefekt školy, spovedník rezidencie 
a v chráme, examinátor kandidátov, monitor, 
konzultor.

M. Ján Nimnicki, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ján Polereczki, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
exhortátor študentov, duchovný dozor meditácie.

M. Adam Andreanski, učiteľ principie a parvy, dozor 
pri skúškach.

1671
P. František Nedezky, kazateľ v slovenčine v katedrále, 

kontrolór poludňajšej lektúry, prefekt školy, 
spovedník v chráme, operarius.

P. Gabriel Kinorani, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

P. Ignác Mihes, učiteľ syntaxe a gramatiky, exhortátor 
študentov, duchovný dozor meditácie.

M. Ioannes Belichai, učiteľ principie a parvy, dozor pri 

skúškach, má na starosti divadelné hry.

Spišská misia v Spišskej Kapitule 
(1673 – 1700)

1673
V škole učí svetský učiteľ.

1674
V škole učí svetský učiteľ.

1687
Svetský učiteľ principie a parvy.

1688
V škole učí svetský učiteľ.

1689
P. Ján Ladislawski, katechéta, spovedník domu 

a v chráme, učí v škole.

1690
P. Gašpar Marsovcki, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

katechéta, spovedník domu a v chráme.
Svetský učiteľ – učiteľ principie a parvy.

1691
P. Juraj Hlokovich, katechéta, učí v škole, spovedník 

domu a v chráme, konzultor.

1692
P. Juraj Hlukovich, učí v škole, katechéta, spovedník 

domu a v chráme, konzultor.

1693
M. Anton Riva, učí v škole.

1694
V škole učí svetský učiteľ.

1695
V škole učí svetský učiteľ.

1699
M. Ján Pakolvski, učí v škole.

1700
P. Štefan Fischemeny, sviatočný kazateľ v katedrále, 

prézes kongregácie Blahoslavenej Panny Márie, 
katechéta, spovedník domu a v chráme, operarius, 
prefekt školy.

M. Juraj Skoda, učí v škole, má na starosti divadelné 
hry a cirkevné hodinky.

Spišská rezidencia v Spišskej 
Kapitule (1701 – 1773)

1701
P. Štefan Fischemeni, sviatočný kazateľ v katedrále 

prézes kongregácie Blahoslavenej Panny Márie, 
katechéta, spovedník domu a v chráme, operarius, 
prefekt školy.

M. Pavol Szomarowsky, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
má na starosti divadelné hry.

Svetský učiteľ, učí principiu a parvu.

1702
P. Michal Hollovicz, sviatočný kazateľ v chráme, prézes 

kongregácie Blahoslavenej Panny Márie, operarius 
v slovenčine, prefekt školy, katechéta, historik 
domu, spovedník domu a v chráme.

M. Tobiáš Dürner, učí gramatiku a syntax, 
má na starosti divadelné hry a cirkevné hodinky, 
správca návštev.

1703
P. Juraj Hluckovich, superior, exhortátor v pôste, prézes 

kongregácie sv. Anny, prefekt školy, spovedník 
v chráme.

M. Štefan Sculteti, učiteľ syntaxe a gramatiky, správca 
návštev.

Svetský učiteľ, učí principiu a parvu.

1704
P. Juraj Hluchovich, superior, exhortátor v pôste, 

prézes kongregácie Agónie, prefekt školy, spovedník 
v chráme.

Svetský učiteľ, učí principiu a parvu.

1705
P. Juraj Hluckovich, superior, exhortátor v pôste, prézes 

kongregácie Agónie, prefekt školy.
V škole učí svetský učiteľ.

1708
V škole učí svetský učiteľ.

1709
P. Mikuláš Milo, teraz v Prešporku, učiteľ poetiky.

1715
P. Ján Manigai, superior, kazateľ, prézes kongregácie 

sv. Anny, prefekt školy, operarius
V škole učí svetský učiteľ.

1716
P. Štefan Fischemeni, superior, kazateľ, prézes 

kongregácie sv. Anny, prefekt školy, operarius.
V škole učí svetský učiteľ.

1717
P. Štefan Fischemeni, superior, kazateľ, prézes 

kongregácie sv. Anny, prefekt školy, operarius.
V škole učí svetský učiteľ.

1718
P. Juraj Abrahamfi, superior, kazateľ, prézes 

kongregácie sv. Anny, prefekt školy, operarius.
V škole učí svetský učiteľ.

1719
P. Jakub Liptai, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, operarius.
V škole učí svetský učiteľ.

1720
P. Jakub Liptai, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, operarius.

1721
P. Jakub Liptai, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, operarius.

1722
P. Jakub Liptai, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, operarius.
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1723
P. Jakub Liptai, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, operarius.

1724
P. Jakub Liptai, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, operarius.

1725
P. Adam Zarkoczi, superior, prefekt školy, kazateľ 

v pôste, prézes kongregácie sv. Anny.
P. Mikuláš Obadalich, učí v škole, katechéta.

1726
P. Adam Szaroczi, superior, prefekt školy, kazateľ 

v pôste, prézes kongregácie sv. Anny.
P. Martin Cizinski, učí v škole, katechéta.

1727
P. Martin Stiffa, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny.
M. Juraj Dernei, učí v škole, katechéta.

1728
P. Martin Stiffa, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny.

1729
P. Juraj Ziman, superior, prefekt školy, kazateľ v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny.
M. Jozef Rotari, učí v škole, kronikár rezidencie.

1730
P. Michal Borza, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. Ján Trstyanszki, učí v škole, kronikár rezidencie, 

pomocník katechéta.

1731
P. Michal Borza, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
Svetský učiteľ učí v škole.

1732
P. Juraj Szuhai, superior, kazateľ v kolégiu, exhortátor 

v pôste v našom chráme, prézes kongregácie 
sv. Anny, prefekt školy.

M. Juraj Miller, učí v škole.

1733
P. Juraj Szuhay, superior, exhortátor v pôste, prézes 

kongregácie sv. Anny, prefekt školy, operarius.
P. Samuel Petras, učí v škole, katechéta v chráme, 

kronikár a spovedník rezidencie.

1734
P. Juraj Szuhay, superior, kazateľ v rezidencii, 

exhortátor v pôste v našom chráme, prézes 
kongregácie Matky umierajúcich a zomrelých 
a kongregácie sv. Anny, prefekt školy, operarius.

P. Michal Rotmund, učí v škole, spovedník rezidencie 
a v chráme.

1735
P. Juraj Szuhay, superior, exhortátor v pôste, prézes 

kongregácie sv. Anny, prefekt školy, operarius.
M. Mikuláš Podhorski, učí v škole, kronikár 

rezidencie.

1736
P. Mikuláš Zacharias, superior, exhortátor v pôste, 

prézes kongregácie Matky umierajúcich 
a zomrelých a kongregácie sv. Anny, prefekt školy, 
operarius.

M. Mikuláš Podhorski, učí v škole, kronikár 
rezidencie.

1737
P. Mikuláš Zacharias, superior, exhortátor v pôste, 

prefekt školy, prézes kongregácie Matky 
umierajúcich a zomrelých a kongregácie sv. Anny, 
operarius.

M. Mikuláš Podhorszki, učí v škole, kronikár 
rezidencie.

1738
P. Pavol Szamaroczi, superior, exhortátor v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, prefekt školy, 
operarius.

P. Juraj Miller, učí v škole, kronikár rezidencie.

1739
P. Pavol Szamaroczi, superior, exhortátor v pôste, 

prézes kongregácie sv. Anny, prefekt školy, 
operarius.

P. Jozef Benaczi, učí v škole, operarius.

1740
P. Pavol Szamarocti, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Ignác Nemsovai, učí v škole, katechéta v našom 

chráme, operarius.

1741
P. Pavol Szamarocti, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.

P. Václav Slabik, katechéta, učí v škole, kronikár 
rezidencie, operarius.

1742
P. Pavol Szamaroczi, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
V škole učí svetský učiteľ.

1743
P. Pavol Szamaroczi, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Štefan Raicsani, katechéta, učí v škole, kronikár 

a spovedník rezidencie, prvý konzultor.

1744
P. Juraj Miskovics, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. Juraj Kocsek, učí v škole, kronikár rezidencie.

1745
P. Juraj Miskovics, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. Ján Piesczanszky, učí v škole, kronikár rezidencie.

1746
P. Juraj Miskovics, superior, prefekt školy, prefekt 

infirmárky a kongregácie sv. Anny.
M. Jozef Jilg, učí v škole, kronikár rezidencie.

1747
P. Ján Földessi, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny, operarius.
P. Juraj Machsall, učí v škole, katechéta v chráme, 

kronikár rezidencie.

1748
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny, operarius.
M. Ján Lehoczki, učí v škole, kronikár rezidencie.

1749
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny, operarius.
P. Jozef Merkay, učí v škole, katechéta v chráme, 

kronikár rezidencie, operarius.

1750
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Karol Grueber, učí v škole, kronikár rezidencie, 

operarius.

1751
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. Ondrej Petrovicz, učí v škole, kronikár rezidencie.

1752
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. Ján Janics, učí v škole, kronikár rezidencie.

1753
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. František Palma, učí v škole, kronikár rezidencie.

1754
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. František Hessö, učí v škole, kronikár rezidencie.

1755
P. Ján Palugyai, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
M. Ignác Platsko, učí v škole, kronikár rezidencie.

1756
P. Gabriel Graff, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Štefan Raicsani, učí v škole, kronikár rezidencie.

1757
P. Gabriel Graff, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Anton Nevedi, učí v škole, kronikár rezidencie, 

operarius.

1758
P. Gabriel Graff, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Anton Nevedi, učí v škole, kronikár rezidencie, 

operarius.

1759
P. Juraj Arvai, superior, prézes kongregácie sv. Anny.
P. Ondrej Lumbtzer, učí v škole, kronikár rezidencie, 

operarius.

1760
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Štefan Hriankai, učí v škole, kronikár rezidencie, 

operarius.
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1761
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. František Biharj, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1762
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Karol Wagner, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1763
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Anton Schindler, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1764
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Jozef Hrabeczy, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1765
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. František Hessö, učí v škole, kronikár rezidencie.

1766
P. Štefan Szali, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Ladislav Martini, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1767
P. Karol Knopp, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Alexander Rusbaczki, učí v škole, kronikár 

rezidencie, spovedník v chráme.

1768
P. Karol Knopp, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. František Söress, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1769
P. Karol Knopp, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Wolfgang Krenn, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1770
P. Karol Knopp, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Wolfgang Krenn, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1771
P. Karol Knopp, superior, prefekt školy, prézes 

kongregácie sv. Anny.
P. Jozef Turiak, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1772
P. Ignác Pallics, prefekt školy, spovedník v rezidencii, 

operarius.
P. Juraj Krutek, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

1773
P. Ignác Pallics, prefekt školy, spovedník v rezidencii, 

operarius.
P. Juraj Krutek, učí v škole, kronikár rezidencie, 

spovedník v chráme.

Levočská rezidencia 
(1673 – 1689)

1673
P. Michal Pueches, kazateľ v nemčine, špirituál 

a prefekt školy, spovedník rezidencie a v chráme, 
monitor, konzultor.

P. František Theodati, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
spovedník v chráme.

Svetský učiteľ.

1674
P. Melchior Paurnfeindt, farár a nedeľný kazateľ 

vo farskom chráme, prefekt školy, konzultor.
P. František Theodati, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, spovedník rezidencie 
a v chráme.

M. Ján Badlahar, učiteľ syntaxe a gramatiky, katechéta 
v slovenčine, dozor pri skúškach.

M. Ján Lenczovich, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie.

1675
P. František Visoczani, superior, operarius, exhortátor 

a posudzovateľ prípadov, prefekt školy.
P. Štefan Stanko, učiteľ rétoriky a poetiky, spovedník 

rezidencie a v chráme.
M. Tobiáš Risanczki, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

katechéta v slovenčine.
M. Ján Szelendi, učiteľ principie a parvy.

1676
P. Gabriel Chinorani, minister, prefekt kostola, 

infirmárky a školy, kazateľ a operarius v slovenčine, 
spovedník v chráme, konzultor.

P. Štefan Stanko, učiteľ rétoriky a poetiky, prefekt školy, 
prézes kongregácie študentov.

M. Tobiáš Risanczki, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ondrej Lencovich, učiteľ principie a parvy.

1677
P. Gabriel Chinorani, minister, prefekt kostola, 

infirmárky a školy, kazateľ a operarius v slovenčine, 
spovedník v chráme, konzultor.

P. Gašpar Elgas, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, spovedník v chráme.

M. Ignác Szochich, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
katechéta.

M. Tomáš Ovesarovch, učiteľ principie a parvy.

1678
P. Gabriel Chinorany, minister, prefekt kostola, 

infirmárky a školy, nedeľný kazateľ v slovenčine 
v rezidencii, spovedník v chráme, konzultor.

P. Ján Primer, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, spovedník v chráme.

M. Tomáš Owesarovich, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
duchovný dozor meditácie, má na starosti 
divadelné hry.

M. Žigmund Korotnoki, učiteľ principie a parvy, dozor 
pri skúškach, má na starosti chudobných študentov.

1679
P. František Rakolupski, učiteľ rétoriky a poetiky, 

prézes kongregácie študentov, spovedník v chráme, 
konzultor.

P. Ján Badlahar, učiteľ syntaxe a gramatiky, katechéta 
a spovedník v chráme.

P. Jonáš Polereczki, učiteľ principie a parvy, spovedník 
v chráme.

1680
P. Ján Badlahar, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie Blahoslavenej Panny Márie.
P. Juraj Horvath, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Vojtech Bencovich, učiteľ principie a parvy.

1681
M. Vojtech Bencovich, učiteľ v škole.

1682
P. Maximilián Scherhackl, učiteľ rétoriky a poetiky, 

operarius v nemčine, spovedník v rezidencii 
a v chráme.

Ostatné triedy učia svetskí učitelia.

1687
P. Ján Sixti, sviatočný kazateľ, učiteľ poetiky a syntaxe, 

spovedník v rezidencii a v chráme.
Svetský učiteľ – učiteľ nižších tried.

1688
P. Ladislav Permay, superior, prefekt školy, spovedník 

v chráme.
M. Ján Bednari, učiteľ rétoriky a poetiky, dozor pri 

skúškach.
M. František Szunyok, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

duchovný dozor meditácie.
Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.

1689
P. Abrahám Ponez, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, kronikár rezidencie, 
spovedník v chráme.

P. Ondrej Michaloviz, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
pomocník kazateľa.

M. Anton Riva, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie a pri skúškach, má na starosti 
rodiny a chudobných študentov.

Levočské kolégium (1690 – 1773)

1690
P. František Xavér Mazoll, minister, sviatočný kazateľ 

vo farnosti, operarius v nemčine, prefekt kostola, 
infirmárky a školy, kronikár kolégia, konzultor.

M. Ondrej Madoczani, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, dozor pri skúškach.
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M. Alexander Szöreni, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
duchovný dozor meditácie, správca návštev.

Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.

1691
P. František Xavér Mazoll, minister, sviatočný kazateľ 

vo farnosti, operarius v nemčine, prefekt kostola, 
infirmárky a školy, kronikár kolégia, spovedník, 
konzultor.

M. Alexander Szöreni, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Štefan Fissemeny, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Gašpar Raymanus, učiteľ principie a parvy.

1692
P. František Xavér Mazoll, minister, sviatočný kazateľ 

vo farnosti, operarius v nemčine, prefekt kostola, 
infirmárky a školy, kronikár kolégia, spovedník, 
konzultor.

M. Štefan Fissemeny, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Juraj Pezi, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 
skúškach, prefekt návštev.

M. Gašpar Raimanus, učiteľ principie a parvy, 
duchovný dozor meditácie, má na starosti 
divadelné hry.

1693
P. Michal Räbl, minister, sviatočný kazateľ v chráme, 

kronikár kolégia, operarius v nemčine, prefekt 
kostola, infirmárky a školy, spovedník v chráme.

M. Gašpar Boboczi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Juraj Peczi, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 
skúškach, prefekt návštev.

M. Michal Piculi, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti divadelné hry.

1694
P. Michal Räbl, minister, sviatočný kazateľ v chráme, 

kronikár kolégia, prefekt kostola, infirmárky 
a prefekt školy, spovedník v chráme.

M. Juraj Peczi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Michal Prendaller, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
dozor pri skúškach, správca chóru a návštev.

M. Juraj Abrahamfi, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti divadelné hry 
a chudobných študentov.

1695
P. Michal Rabel, sviatočný kazateľ v nemčine 

vo farnosti, kronikár kolégia, prefekt školy, 
kontrolór poludňajšej lektúry, spovedník v kolégiu 
a v chráme, konzultor.

M. Juraj Peczi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Juraj Raicsani, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 
skúškach.

M. Bernard Ethesi, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie.

1696
P. Michal Räbel, sviatočný kazateľ v nemčine 

vo farnosti, kronikár kolégia, prefekt školy, 
kontrolór poludňajšej lektúry, spovedník v kolégiu 
a v chráme, druhý konzultor.

M. Imrich Körmendi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Samuel Demosch, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
prefekt návštev, dozor pri skúškach, správca chóru.

M. Adam Ujhely, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti divadelné hry 
a chudobných študentov.

1697
P. Henrich Berseviczi, rektor, exhortátor kolégia, 

prefekt školy, v úrade od 12. júla 1696.
M. Juraj Raichany, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Gašpar Ramanus, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

katechéta.
M. Tobiáš Dürner, učiteľ principie a parvy.

1698
P. Henrich Berseviczi, rektor, exhortátor kolégia, 

prefekt školy, v úrade od 12. júla 1696.
M. Michal Turocy, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Michal Horecznii, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

katechéta v slovenčine, dozor pri skúškach.
M. Ondrej Pogani, učiteľ principie a parvy, duchovný 

dozor meditácie.

1699
P. Michal Galich, minister, prefekt kostola, infirmárky, 

prefekt školy, nedeľný kazateľ v slovenčine, 
spovedník v chráme, konzultor.

M. Michal Piculi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ondrej Mindzenty, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
prefekt návštev, dozor pri skúškach, má na starosti 
záležitosti rodín.

M. Gašpar Ujhasy, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti divadelné hry.

1700
P. Michal Gallick, minister, prefekt kostola, infirmárky, 

prefekt školy, nedeľný kazateľ v slovenčine, 
spovedník v chráme, konzultor.

M. Gabriel Kereskeny, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, prefekt návštev.

M. Ján Barkowsky, učiteľ syntaxe a gramatiky, správca 
chóru, dozor pri skúškach.

M. Juraj Ghilani, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti divadelné hry.

1701
P. Michal Gallick, minister, prefekt kostola, infirmárky, 

prefekt školy, nedeľný kazateľ v slovenčine, 
spovedník v chráme.

M. Ján Bakovski, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ján Barannai, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 
skúškach.

M. Ondrej Szendrei, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti divadelné hry 
a chudobných študentov.

1702
P. Michal Gallick, minister, prefekt kostola 

a infirmárky, prefekt školy, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, spovedník v chráme.

M. Ferdinand Rein, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Alexander Nagy, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor 
pri skúškach.

M. Jakub Liptay, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti bežné záležitosti, 
divadelné hry a chudobných študentov.

1703
P. Karol Schretter, rektor, posudzovateľ prípadov, 

prefekt školy, exhortátor, v úrade od 8. mája 1700.
M. Kristián Absenger, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Tobiáš Sargon, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 

skúškach.

M. Daniel Melko, učiteľ principie a parvy, duchovný 
dozor meditácie, má na starosti chudobných 
študentov.

1704
P. Ján Badlahar, rektor, posudzovateľ prípadov, prefekt 

školy, exhortátor, v úrade od roku 1703.
M. Kristián Absenger, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Tobiáš Sargon, učiteľ syntaxe a gramatiky, dozor pri 

skúškach.
M. Daniel Melko, učiteľ principie a parvy, duchovný 

dozor meditácie, má na starosti chudobných 
študentov.

1705
P. Ján Badlahar, rektor, posudzovateľ prípadov, prefekt 

školy, exhortátor, v úrade od roku 1703.
M. Ondrej Sigrai, učiteľ rétoriky.

1706
P. Ján Badlahar, rektor, posudzovateľ prípadov, prefekt 

školy, kontrolór poludňajšej lektúry, exhortátor 
v úrade od 16. septembra 1703.

M. Ondrej Sigrai, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Jakub Piacevich, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ondrej Szendrey, učiteľ principie a parvy.

1707
P. Michal Gallick, minister, prefekt chrámu 

a infirmárky, prefekt školy, exhortátor kolégia.
M. Jakub Piacevich, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. František Xavér Hercale, učiteľ syntaxe a gramatiky.

1712
P. Ignác Popp, učiteľ v škole.

1713
P. František Podagurschnig, minister, prefekt chrámu 

a infirmárky, prefekt školy, operarius v nemčine, 
prvý konzultor.

P. Ján Ladislavski, nedeľný kazateľ v slovenčine, regens 
konviktu, exhortátor kolégia, prvý konuzultor.

P. Jozef Andre, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

P. Mikuláš Tomassi, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
katechéta v slovenčine.

Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.
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1714
P. František Podagurchnigg, minister, prefekt chrámu 

a infirmárky, prefekt školy, operarius v nemčine.
P. Ján Ladislavski, nedeľný kazateľ v slovenčine, regens 

konviktu, operarius, exhortátor kolégia, katechéta, 
tretí konuzultor.

P. Mikuláš Tamasi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, spovedník kolégia.

P. Ondrej Spengler, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.

1715
P. František Podagurschnigg, minister, prefekt chrámu 

a infirmárky, prefekt školy, operarius v nemčine.
P. Ján Ladislavski, nedeľný kazateľ v slovenčine, regens 

konviktu, operarius, exhortátor kolégia.
P. Ondrej Spengler, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Bartolomej Zarubell, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

sócius regensa v konvikte.
Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.

1716
P. František Podagurschnigg, minister, prefekt 

chrámu, infirmárky a školy, operarius v nemčine, 
knihovník, druhý konzultor.

P. Juraj Abrahanfi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
a operarius v slovenčine.

P. Jozef Mayr, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia, sócius 
regensa v konvikte.

M. Jozef Wilznovski, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
správca chóru.

M. Ján Köszeghi, učiteľ principie a parvy.

1717
P. Gašpar Marsovski, prefekt školy, operarius 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor 
a spovedník kolégia, tretí konzultor.

P. Juraj Abrahanfi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
a operarius v slovenčine, exhortátor kolégia, prvý 
konzultor.

M. Ján Fodor, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

M. Gašpar Andreanski, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
sócius regensa v konvikte.

Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.

1718
P. Gašpar Marsovski, prefekt školy, operarius 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor 
a spovedník kolégia.

P. Michal Bednari, regens konviktu, sviatočný kazateľ 
v slovenčine, operarius, exhortátor kolégia, 
katechéta, prvý konzultor.

M. Bartolomej Zarubal, učiteľ rétoriky a poetiky, 
prézes kongregácie študentov, kronikár kolégia, 
sócius regensa v konvikte.

M. Leopold Hanstadt, učiteľ syntaxe a gramatiky.
Svetský učiteľ, učiteľ principie a parvy.

1719
P. Juraj Abrahamfi, nedeľný kazateľ a operarius 

v slovenčine, má na starosti väznice a nemocnice, 
prefekt školy, exhortátor a spovedník kolégia, prvý 
konzultor.

P. Michal Bednari, regens konviktu, sviatočný kazateľ 
v slovenčine, operarius, exhortátor kolégia, 
katechéta, druhý konzultor.

M. Štefan Dobner, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

M. Ján Libeniczki, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Anton Bokorni, učiteľ principie a parvy.

1720
P. Juraj Abrahamfi, nedeľný kazateľ a operarius 

v slovenčine, má na starosti väznice a nemocnice, 
prefekt školy, exhortátor, druhý konzultor.

P. Ignác Hueber, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

M. Juraj Vyhelyi, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Ladislav Bossani, učiteľ principie a parvy.

1721
P. Juraj Abrahamfi, nedeľný kazateľ v slovenčine, 

prefekt školy, kontrolór poludňajšej lektúry, 
má na starosti väznice a nemocnice, operarius, 
spovedník kolégia, tretí konzultor.

P. Michal Bednari, regens konviktu, sviatočný kazateľ 
v slovenčine, operarius, exhortátor kolégia, 
katechéta.

M. Juraj Uyhely, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. František Harrer, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Ján Astl, učiteľ principie a parvy.

1722
P. Štefan Rast, nedeľný kazateľ v slovenčine, 

prefekt-špirituál frátrov, prefekt školy, kontrolór 
poludňajšej lektúry, má na starosti väznice 
a nemocnice, operarius, spovedník kolégia, prvý 
konzultor.

P. Michal Bednari, regens konviktu, sviatočný kazateľ 
v slovenčine, operarius, exhortátor kolégia, 
katechéta, prvý konzultor.

M. Benedikt Mayerl, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Jozef Hausegger, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Godfried Lint, učiteľ principie a parvy.

1723
P. Gašpar Janacs, nedeľný kazateľ v slovenčine, prefekt 

školy, kontrolór poludňajšej lektúry, má na starosti 
väznice a nemocnice, operarius, exhortátor kolégia, 
prvý konzultor.

P. Michal Bednari, regens konviktu, sviatočný kazateľ 
v slovenčine, operarius, druhý konzultor.

M. Štefan Bartovics, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ignác Grueber, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Martin Czar, učiteľ principie a parvy.

1724
P. Jozef Früewirth, sviatočný kazateľ a katechéta 

v slovenčine, prefekt školy, kontrolór poludňajšej 
lektúry, má na starosti väznice a nemocnice, 
operarius a exhortátor kolégia.

P. Gašpar Janacs, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, operarius, druhý konzultor.

M. Ján Delpini, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Anton Harer, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Anton Grueber, učiteľ principie a parvy.

1725
P. Juraj Pescko, minister, prefekt kostola a infirmárky, 

sviatočný kazateľ a katechéta v slovenčine, 
prefekt školy, má na starosti väznice a nemocnice, 
operarius, exhortátor kolégia, prvý konzultor.

P. Gašpar Janacs, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, operarius, tretí konzultor.

P. Anton Waichlain, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

M. Anton Grueber, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Ondrej Matusseck, učiteľ principie a parvy.

1726
P. Jozef Gottwaldt, minister, prefekt kostola 

a infirmárky, katechéta v nemčine, prefekt školy, 
operarius, prvý konzultor.

P. Gašpar Janacs, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, operarius

M. Anton Grueber, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

P. Ondrej Matusseck, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Jakub Novack, učiteľ principie a parvy.

1727
P. Fridrich Lydl, prefekt-špirituál a prefekt školy, 

monitor, examinátor kandidátov.
P. Žigmund Ruman, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, exhortátor kolégia, operarius, prvý 
konzultor.

M. Adam Czaitler, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia, sócius 
regensa v konvikte.

M. Štefan Zarezki, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Michal Rottmund, učiteľ principie a parvy.

1728
P. Ján Scheücher, kazateľ a operarius v nemčine, 

kontrolór poludňajšej lektúry, prefekt školy, 
exhortátor a spovedník kolégia, tretí konzultor.

P. Žigmund Ruman, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, exhortátor kolégia, operarius, druhý 
konzultor.

P. František Dengler, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia, sócius 
regensa v konvikte.

M. Juraj Dernei, učiteľ syntaxe a gramatiky.
P. Ján Clodi, učiteľ principie a parvy.

1729
P. Ján Schreucher, kazateľ a operarius v nemčine, 

prefekt školy, kontrolór poludňajšej lektúry, 
exhortátor a spovedník kolégia.

P. Žigmund Ruman, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, exhortátor kolégia, operarius, tretí 
konzultor.

M. Juraj Dernei, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.
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M. Ján Clodi, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Štefan Dubniczai, učiteľ principie a parvy.

1730
P. Juraj Ziman, prefekt-špirituál a prefekt školy, 

monitor, examinátor kandidátov, operarius.
P. Juraj Szoblahovics, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor, 
operarius, prvý konzultor.

M. Václav Slawik, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte, 
kronikár kolégia.

M. Štefan Dubniczai, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Juraj Javorski, učiteľ principie a parvy.

1731
R. P. Ján Palugyai, rektor, prokurátor, prefekt školy, 

knihovník, v úrade od 27. novembra 1729.
P. Juraj Szoblahovics, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor, 
operarius, druhý konzultor.

M. Gašpar Janacs, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Juraj Javorski, učiteľ syntaxe a gramatiky, správca 
chóru.

M. Imrich Vissnyoczki, učiteľ principie a parvy.

1732
R. P. Ján Palugyai, rektor, prokurátor, prefekt školy, 

knihovník, v úrade od 27. novembra 1729.
P. Juraj Szoblahovics, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor, 
operarius, tretí konzultor.

M. Imrich Vissi, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Žigmund Tarnoczi, učiteľ syntaxe a gramatiky, 
sócius regensa v konvikte.

M. Leopold Gottier, učiteľ principie a parvy.

1733
R. P. Ondrej Kontil, rektor, prefekt školy, knihovník, 

v úrade od roku 1732.
P. Juraj Szoblahovics, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor.
P. Jozef Thoman, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.
M. Juraj Javorski, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Jozef Spleni, učiteľ principie a parvy.

1734
R. P. Ondrej Kontil, rektor, prefekt školy, knihovník, 

v úrade od 4. decembra 1732.
P. Ján Tamasi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor 
kolégia, prvý konzultor.

M. Juraj Javorski, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Leopold Schrner, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Jozef Candorffi, učiteľ principie a parvy.

1735
R. P. Ondrej Kontil, rektor, prokurátor, prefekt školy, 

knihovník, v úrade od 4. decembra 1732.
P. Ján Tamasi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 

v slovenčine, posudzovateľ prípadov, exhortátor 
kolégia, druhý konzultor.

M. Jozef Behani, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Jozef Candorff, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Daniel Lambski, učiteľ principie a parvy.

1736
P. Ján Krstiteľ Tamasi, regens šľachtického konviktu, 

nedeľný kazateľ, posudzovateľ prípadov, prefekt 
školy, exhortátor kolégia, tretí konzultor.

M. Štefan Zbisko, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Ján Zimmerman, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ján Sztantsack, učiteľ principie a parvy.

1737
P. Ján Krstiteľ Tamasi, regens šľachtického konviktu, 

nedeľný kazateľ v slovenčine, prefekt školy, 
exhortátor kolégia, exhortator domesticus.

P. Ján Herdegen, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Ján Sztancsak, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ján Szesniczki, učiteľ principie a parvy.

1738
P. Ján Delpini, prefekt špirituál a prefekt školy, 

monitor, examinátor kandidátov, kronikár kolégia, 
kontrolór poludňajšej lektúry, operarius.

P. Ján Krstiteľ Tamasi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, exhortátor kolégia, operarius, prvý 
konzultor.

M. Karol Braun, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Pavol Faitlick, učiteľ syntaxe a gramatiky.

M. Jozef Krcho, učiteľ principie a parvy.

1739
R. P. Bartolomej Zarubal, rektor, prokurátor, 

knihovník, prefekt školy, kontrolór poludňajšej 
lektúry, v úrade od 5. decembra 1738.

P. Ján Krstiteľ Tamasi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, exhortátor kolégia, operarius, druhý 
konzultor.

M. Ján Blaskai, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte.

M. Jozef Krcho, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Samuel Nezbuth, učiteľ principie a parvy.

1740
R. P. Bartolomej Zarubal, rektor, prokurátor, 

knihovník, posudzovateľ prípadov, prefekt školy, 
kontrolór poludňajšej lektúry, v úrade od 5. 
decembra 1738.

P. Ján Krstiteľ Tamasi, regens konviktu, nedeľný kazateľ 
v slovenčine, exhortátor kolégia, operarius, tretí 
konzultor.

P. Ján Benyovski, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Samuel Nezbuth, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Samuel Krazer, učiteľ principie a parvy, sócius 

regensa v konvikte.

1741
P. Juraj Hunyadi, regens šľachtického konviktu, prefekt 

školy, exhortátor kolégia, prvý konzultor.
M. Juraj Szatkovsky, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte, 
kronikár kolégia.

M. Samuel Krazer, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Juraj Michalecz, učiteľ principie a parvy.

1742
P. Juraj Hunyadi, regens šľachtického konviktu, prefekt 

školy, exhortátor v kolégiu, druhý konzultor.
M. Leopold Kraus, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte, 
kronikár kolégia.

M. František Dipetris, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Juraj Korcsek, prokurátor, učiteľ parvy.

1743
R. P. Ignác Pallitsch, rektor, prokurátor, prefekt školy, 

posudzovateľ prípadov, kontrolór poludňajšej 
lektúry, v úrade od 16. februára 1742.

P. Ján Palugyai, regens konviktu, prvý konzultor.
M. Ján Kupka, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, sócius regensa v konvikte, 
kronikár kolégia.

M. Ján Schedl, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Jozef Mellnar, učiteľ principie a parvy.

1744
P. Juraj Nagyszombati, sviatočný kazateľ a katechéta 

v slovenčine, prefekt školy, prézes kongregácie 
Agónie, má na starosti väznice a nemocnice, 
exhortátor kolégia, operarius.

P. Gašpar Janacs, regens konviktu, posudzovateľ 
prípadov, prvý konzultor.

M. Ignác Kellemen, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

M. Anton Cetto, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. Václav Fleckl, učiteľ principie a parvy.

1745
P. František Benyovski, sviatočný kazateľ a katechéta 

v slovenčine, prefekt školy, prézes kongregácie 
Agónie, má na starosti väznice a nemocnice, 
exhortátor kolégia, operarius.

P. Gašpar Janacs, regens konviktu, posudzovateľ 
prípadov, druhý konzultor.

M. František Weber, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Václav Fleckl, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Anton Engl, učiteľ principie a parvy.

1746
P. František Benyovski, sviatočný kazateľ a katechéta 

v slovenčine, prefekt školy, má na starosti väznice 
a nemocnice, exhortátor kolégia, operarius.

P. Jozef Grueber, regens konviktu, posudzovateľ 
prípadov, exhortátor kolégia, operarius, prvý 
konzultor.

M. Juraj Korcsek, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Maximilián Höll, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Filip Winckler, učiteľ principie a parvy.

1747
P. František Benyovszki, sviatočný kazateľ a katechéta 

v slovenčine, prefekt školy, má na starosti väznice 
a nemocnice, exhortátor kolégia, operarius.
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P. Jozef Grueber, regens konviktu, posudzovateľ 
prípadov, exhortátor kolégia, operarius, druhý 
konzultor.

M. Maximilián Höll, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Filip Winckler, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Jozef Mellnar, učiteľ principie a parvy.

1748
P. František Benyovszki, sviatočný kazateľ v slovenčine, 

operarius, prefekt školy, má na starosti väznice 
a nemocnice, exhortátor v kolégiu, prvý konzultor.

P. Juraj Posteck, regens šľachtického konviktu, kazateľ, 
exhortátor v kólegiu, operarius, prvý konzultor.

M. Juraj Mihalecz, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Jozef Mellnar, učiteľ syntaxe a gramatiky, správca 
chóru.

M. Ján Schwelmer, učiteľ principie a parvy.

1749
P. Juraj Dernei, sviatočný kazateľ v slovenčine, prefekt 

školy, spovedník a exhortátor v kolégiu, operarius, 
prvý konzultor.

P. Juraj Posteck, regens konviktu, posudzovateľ 
prípadov, exhortátor kolégia, operarius, druhý 
konzultor.

M. Ondrej Lumtzer, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Ján Delpini, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ignác Schmelzer, učiteľ principie a parvy.

1750
P. Juraj Dernei, nedeľný kazateľ v slovenčine, prefekt 

školy, spovedník a exhortátor v kolégiu, operarius, 
druhý konzultor.

P. Juraj Szeredi, regens konviktu, posudzovateľ 
prípadov, exhortátor kolégia, operarius, prvý 
konzultor.

M. Ján Delpini, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius regensa 
v konvikte, prézes kongregácie študentov.

M. Matúš Schorer, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Michal David, učiteľ principie a parvy. 

1751
R. P. Pavol Sztankai, rektor, prefekt školy, kontrolór 

poludňajšej lektúry, v úrade od 10. októbra 1748.

P. Juraj Szeredi, regens konviktu, exhortátor kolégia 
a v chráme, operarius, druhý konzultor.

M. Dominik Leüttnecker, učiteľ rétoriky a poetiky, 
sócius regensa v konvikte, prézes kongregácie 
študentov.

M. Jozef Fastenthaller, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Adam Orviczky, učiteľ principie a parvy.

1752
P. Ján Tamasi, minister, prefekt kostola a infirmárky, 

prefekt školy, posudzovateľ prípadov, exhortátor 
kolégia, operarius, druhý konzultor.

P. Mikuláš Petko, regens konviktu, nedeľný exhortátor, 
operarius, prvý konzultor.

P. Karol Grueber, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov.

M. Adam Orviczki, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Michal Derner, učiteľ principie a parvy.

1753
P. Juraj Szeredi, minister, prefekt kostola, infirmárky 

a školy, posudzovateľ prípadov, exhortátor kolégia, 
operarius.

P. Ján Tamasi, regens konviktu, exhortátor kolégia 
a v chráme, operarius, tretí konzultor

P. Anton Engel, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. Ján Jakob, učiteľ syntaxe a gramatiky, sócius 
regensa v konvikte.

M. František Makaj, učiteľ principie a parvy.

1754
P. Juraj Szeredi, minister, prefekt kostola, infirmárky 

a školy, posudzovateľ prípadov, exhortátor kolégia, 
operarius, prvý konzultor.

P. Ján Tamasi, regens konviktu, exhortátor kolégia, 
operarius.

M. Adam Orvoczki, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov.

M. Štefan Hriankai, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Anton Rusbaczki, učiteľ principie a parvy.

1755
P. Juraj Szeredi, regens konviktu, prefekt školy, nedeľný 

exhortátor, operarius, druhý konzultor.
M. Štefan Hrianckai, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 

regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Jozef Heinrich, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Martin Cervus, učiteľ principie a parvy.

1756
P. Ján Schedi, sviatočný kazateľ v slovenčine, prézes 

kongregácie Agónie, katechéta v chráme, prefekt 
školy, má na starosti väznice a nemocnice, 
operarius.

P. Juraj Szeredi, regens konviktu, nedeľný exhortátor, 
operarius, tretí konzultor.

M. Jozef Heinrich, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Martin Cervus, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Michal Derner, učiteľ principie a parvy.

1757
P. Ignác Pallitsch, minister, prefekt kostola 

a infirmárky, prefekt školy, posudzovateľ prípadov, 
knihovník, operarius, prvý konzultor.

P. Juraj Szeredi, regens konviktu, nedeľný exhortátor, 
operarius.

M. Anton Schindler, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov, kronikár kolégia.

M. Michal Derner, učiteľ syntaxe a gramatiky.
P. Michal Kaminski, učiteľ principie a parvy, sócius 

regensa v konvikte.

1758
P. Mikuláš Moder, sviatočný kazateľ, katechéta 

v chráme, prézes kongregácie Agónie, prefekt školy, 
kontrolór poludňajšej lektúry, exhortátor kolégia, 
operarius, prvý konzultor.

P. Juraj Szeredi, regens konviktu, nedeľný exhortátor, 
operarius.

M. Ján Horvath, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. František Schivicz, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Alexander Rusbaczki, učiteľ principie a parvy.

1759
P. Mikuláš Moder, sviatočný kazateľ, katechéta 

v chráme, prézes kongregácie Agónie, prefekt školy, 
kontrolór poludňajšej lektúry, exhortátor kolégia, 
operarius, druhý konzultor.

P. Juraj Szeredi, regens konviktu, nedeľný exhortátor, 
operarius.

M. Ondrej Zachar, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Ignác Czepan, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ignác Khu, učiteľ principie a parvy.

1760
P. Juraj Lieskovszki, nedeľný kazateľ, exhortátor 

a spovedník kolégia, prefekt školy, kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius, tretí konzultor.

P. Ignác Pallitsch, regens konviktu, exhortátor kolégia, 
operarius.

M. Ján Biro, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius regensa 
v konvikte, prézes kongregácie študentov, kronikár 
kolégia.

M. Ignác Czepan, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ladislav Martini, učiteľ principie a parvy.

1761
P. Juraj Lieszkovszki, nedeľný kazateľ, exhortátor 

a spovedník kolégia, prefekt školy, kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius.

P. Juraj Olsavszki, regens konviktu, exhortátor kolégia, 
prvý konzultor.

M. Ondrej Horvath, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 
regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Anton Baldinucci, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ján Palma, učiteľ principie a parvy.

1762
P. Adam Viczen, nedeľný kazateľ, spovedník 

a exhortátor kolégia, prefekt školy, kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius, prvý konzultor.

P. Ján Sztancsak, regens konviktu, exhortátor kolégia.
P. Ján Prileczki, učiteľ rétoriky a poetiky, sócius 

regensa v konvikte, prézes kongregácie študentov, 
kronikár kolégia.

M. Ján Palma, učiteľ syntaxe a gramatiky, správca 
chóru.

M. František Xavér Stephani, učiteľ principie a parvy.

1763
P. Adam Viczen, nedeľná kazateľ, spovedník 

a exhortátor kolégia, prefekt školy, kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius, druhý konzultor.

P. Ignác Pallitsch, regens konviktu, exhortátor kolégia, 
prvý konzultor.

M. Ján Palma, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 
kongregácie študentov.

M. František Xavér Stephani, učiteľ syntaxe 
a gramatiky.

M. František de Paula Steinbeis, učiteľ principie 
a parvy, správca chóru.
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1764
P. Ján Schedi, nedeľný kazateľ, spovedník a exhortátor 

kolégia, prefekt školy, kontrolór poludňajšej lektúry, 
operarius, prvý konzultor.

P. Ignác Pallitsch, regens konviktu, exhortátor kolégia, 
druhý konzultor.

M. František Xavér Stephany, učiteľ rétoriky a poetiky, 
prézes kongregácie študentov, správca chóru.

M. Ladislav Okolicsany, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Juraj Hertzeg, učiteľ principie a parvy.

1765
P. Jozef Spengler, nedeľný kazateľ, prefekt školy, 

spovedník a exhortátor kolégia, kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius, druhý konzultor.

P. Ignác Pallitsch, regens konviktu, exhortátor kolégia, 
tretí konzultor.

M. Ladislav Okolicsani, učiteľ rétoriky a poetiky, 
prézes kongregácie študentov, správca chóru.

P. Ján Janics, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Ignác Reviczki, učiteľ principie a parvy.

1766
P. Samuel Matz, regens konviktu, prefekt školy, prvý 

konzultor.
M. Jozef Beyerbek, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov, správca chóru.
M. Jozef Reviczki, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Krištof Dietrich, učiteľ principie a parvy.

1767
P. Štefan Szali, minister, prefekt kostola a infirmárky, 

prefekt školy, prvý konzultor.
P. Samuel Matz, regens konviktu, druhý konzultor.
M. Ignác Reviczki, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Kristián Dietrich, učiteľ syntaxe a gramatiky, 

správca chóru.
M. Juraj Szklenar, učiteľ principie a parvy.

1768
P. Juraj Nagyszombati, minister, prefekt kostola 

a infirmárky, prefekt školy, druhý konzultor
P. Jozef Spleny, regens konviktu, prvý konzultor.
M. Ignác Baranyai, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Juraj Szklenar, učiteľ syntaxe a gramatiky, správca 

chóru.
M. Ignác Schubanyi, učiteľ principie a parvy.

1769
P. Michal David, minister, prefekt kostola ainfirmárky, 

prefekt školy, exhortátor kolégia, prvý konzultor.
P. Jozef Spleny, regens konviktu, druhý konzultor.
M. Karol Braun, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Juraj Szklenar, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Alojz Schwarzman, učiteľ principie a parvy.

1770
P. Matej Trsztyanszki, minister, prefekt kostola 

a infirmárky, prefekt školy, prvý konzultor.
P. Jozef Splenyi, regens konviktu.
M. Ladislav Horvath, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Ignác Kolakovszki, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Godfried Puchner, učiteľ principie a parvy.

1771
P. Matej Trsztyanszki, minister, prefekt kostola 

a infirmárky, prefekt školy, prvý konzultor
P. Jozef Splenyi, regens konviktu.
M. Ladislav Horvath, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.
M. Ignác Kolakovszki, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Godfried Puchner, učiteľ principie a parvy.

1772
P. Sebastián Lipkai, nedeľný kazateľ, prefekt školy, 

spovedník a exhortátor kolégia, kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius, druhý konzultor.

P. Pavol Otskai, regens konviktu.
M. František Xavér Valentics, učiteľ rétoriky a poetiky, 

prézes kongregácie študentov.
M. Godfried Puchner, učiteľ syntaxe a gramatiky.
M. Jozef Leuttner, učiteľ principie a parvy.

1773
P. Sebastián Lipkai, nedeľný kazateľ, prefekt školy, 

spovedník a exhortátor kolégia kontrolór 
poludňajšej lektúry, operarius, tretí konzultor.

P. Pavol Ocskai, regens konviktu.
P. Ondrej Lux, učiteľ principie a parvy, správca chóru.
M. Jozef Leuttner, učiteľ syntaxe a gramatiky.
P. Matúš Korponai, učiteľ rétoriky a poetiky, prézes 

kongregácie študentov.

ŽIVOTOPISNÉ MEDAILÓNY 
SUPERIOROV A REKTOROV 
SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ 
NA SPIŠI V 17. A 18. STOROČÍ

Spišská misia (1623 – 1633)

1623 – 1632
KALDI Martin, hungarus
Narodený 2. novembra 1568 v Trnave, do SJ vstúpil 18. 

augusta 1586 v Brne, sľuby zložil 18. marca 1606, zomrel 
28. augusta 1632 na Spiši.

V  roku 1589 študoval rétoriku v  Olomouci, 
1590 – 1592 študent filozofie v Grazi, 1693 –1694 učiteľ 
humanistiky a rétoriky v Krumlove, 1595 – 1599 študent 
filozofie a  teológie a  zároveň učiteľ rétoriky a  profesor 
etiky v  Grazi, 1600 – 1602 kazateľ, profesor polemiky, 
školský prefekt, spovedník v  Kluži, 1603 – 1604 
kazateľ, profesor polemiky, školský prefekt, spovedník 
v  Albe Iulii, 1605 – 1610 zložil tretiu probáciu v  Brne 
a  bol tu  zároveň magistrom novicov, spovedníkom, 
poradcom a  administrátorom, 1611 – 1612 superior 
v  Záhrebe, 1613 – 1615 na  misii v  Grazi, 1618 – 1619 
kazateľ v  Humennom, 1621 – 1622 kazateľ vo  Viedni, 
1623 – 1632 v Spišskej Kapitule.206

1623 – 1627 
SEDNIK Daniel, slavus
Narodený v decembri 1592 v Pruskom, do SJ vstúpil 

9. októbra 1616 v  Leobene, sľuby zložil v  októbri 1629 
v Trnave, zomrel 20. októbra 1645 v Skalici.

V rokoch 1617 – 1618 absolvoval noviciát v Leobene, 
1619 – učiteľ gramatiky v  Trnave, 1620 – študent 
kazuistiky v  Ľubľane, 1621 – študent kazuistiky 
v  Klagenfurte, 1622 – v  Eberndorfe zložil tretiu 
probáciu, 1623 – 1627 misionár v  Spišskej Kapitule, 
1628 – 1629 učiteľ gramatiky a  pomocník regensa 
seminára v  Trnave, 1630 – 1631 misionár, spovedník 
a poradca v Humennom, 1632 – 1636 kazateľ, operarius 
v  Košiciach, 1637 – 1640 prokurátor, spovedník, 

206  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 1. (1551 – 1600), 
s. 703. 

poradca, školský prefekt v  Bratislave, 1641 – operarius, 
poradca a katechéta v Humennom.207

1624
BESKO Michal
Narodený v  roku 1576 v  Topoľčanoch, do  SJ  vstúpil 

2. mája 1597 v  Turci, sľuby zložil 29. marca 1615 
v Humennom, zomrel 29. mája 1645 v Jaroslavi.

V  rokoch 1597 – 1598 absolvoval noviciát v  Brne, 
1599 – učiteľ gramatiky v  Šali, 1600 – 1602 študent 
filozofie v  Grazi, 1603 – 1604 učiteľ gramatiky v  Šali, 
1605 – 1606 študent teológie v  Grazi a  vo  Viedni, 
1607 – študent teológie a prefekt konviktu v Olomouci, 
1608 – na  misii v  Prahe, 1609 – 1614 na  misii 
v  Humennom, 1615 – 1619 operarius, poradca, 
prokurátor, kazateľ a  spovedník v  Humennom, 
1622 – Brno, 1623 – 1629 špirituál, spovedník, kazateľ, 
admonitor v  Trnave, 1630 – 1636 superior, kazateľ, 
prokurátor, poradca v  Humennom, 1637 – 1640 
operarius, superior, kazateľ a  spovedník v  Košiciach, 
1642 – 1645 špirituál, poradca, admonitor a  spovedník 
v Humennom.208

1628 – 1629
VELIKAY Leonard (Michal), hungarus
Narodený v  roku 1595 v  Šoproni, do  SJ  vstúpil 21. 

mája 1615 v Brne.
V roku 1617 absolvoval noviciát v Brne, 1618 učiteľ 

gramatiky v  Záhrebe, 1619 – 1621 študent filozofie 
v Grazi, 1622 – učiteľ gramatiky v Záhrebe, 1623 – učiteľ 
gramatiky v  Ľubľane, 1624 – 1625 študent kazuistiky, 
1627 – učiteľ gramatiky v Trnave, 1628 – 1629 v Spišskej 
Kapitule, 1630 – učiteľ gramatiky v Györi, 1631 – učiteľ 
gramatiky v  Humennom, 1632 – operarius v  Trnave, 
1633 – 1635 spovedník a  učiteľ gramatiky v  Záhrebe, 
1636 – učiteľ gramatiky v  Györi, 1637 – operarius 
v Pécsi, 1638 – v Trnave.209

207  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 750. 
208  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 1. (1551 – 1600), 
s. 630. 
209  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 779. 
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1630 – 1632
SZÖLÖSI Ján, slavus
Narodený v  roku 1576 v  Rybníku, do  SJ  vstúpil 13. 

júna 1603 v Brne, sľuby zložil 16. júna 1619 v Humennom, 
zomrel 8. júla 1638 v Humennom.

V  rokoch 1604 – 1605 absolvoval noviciát v  Brne, 
1606 – 1607 študent kazuistiky v  Prahe, 1608 – 1610 
učiteľ gramatiky, prefekt bibl., kazateľ a  spovedník, 
1611 – 1612 na  misii v  Prahe, 1603 – 1619 operarius 
a  spovedník v  Humennom, 1621 – 1623 na  misii 
v Pasove, 1624 – 1632 na misii v Trnave, 1633 – kazateľ 
a  spovedník v  Košiciach, 1634 – kazateľ a  spovedník 
v  Trnave, 1635 – 1637 spovedník a  admonitor 
v  Humennom, 1638 špirituál, spovedník a  admonitor 
v Užhorode.210

Spišská misia (1641 – 1648)

1641 – 1648
GOSZTONYI Štefan, hungarus
Narodený 22. decembra 1605 v Trnave, do SJ vstúpil 

13. septembra 1624 v Leobene, vysvätený 15. apríla 1634 
v Grazi, profesom sa stal 1. novembra 1641 v Humennom, 
zomrel 10. februára 1660 na Spiši.

V  roku 1625 absolvoval noviciát v  Leobene, 
1626 – 1628 študent filozofie v Grazi, 1629 – 1630 učiteľ 
gramatiky v  Bratislave, 1631 – 1634 študent teológie 
v  Grazi, 1635 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1636 – 1639 minister, kazateľ, spovedník, profesor 
filozofie, prézes kongregácie v  Trnave, 1640 – na  misii 
v Humennom, 1641 – 1645 superior a kazateľ v Spišskej 
Kapitule, 1646 – Humenné, 1647 – 1652 superior, 
kazateľ, spovedník, poradca a  admonitor v  Spišskej 
Kapitule, 1653 – kazateľ, poradca a spovedník v Trnave, 
1654 – na  misii v  Carei, 1655 – rektor v  Bratislave, 
1656 – 1660 špirituál, spovedník, kazateľ, poradca 
a admonitor v Spišskej Kapitule.211

210  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 766. 
211  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 604. 

1641, 1648

SZUHAY Pavol, hungarus
Narodený v  januári 1607 v  Szuha, do  SJ  vstúpil 

25. októbra 1632 vo  Viedni, sľuby zložil 31. júla 1647 
v Užhorode, zomrel 18. decembra 1676 v Trenčíne.

V  roku 1633 absolvoval noviciát vo  Viedni, 
1634 – učiteľ gramatiky v  Bratislave, 1635 – učiteľ 
gramatiky v  Györi, 1636 – študent teológie v  Grazi, 
1637 – študent kazuistiky v  Trnave, 1638 – učiteľ 
gramatiky v  Györi, 1639 – v  misii v  Spišskej Kapitule, 
1640 – 1641 zložil tretiu probáciu v Leobene, 1642 – 1645 
kazateľ v  Košiciach, 1646 – Humenné, 1647 – Prešov, 
1648 – 1650 misia na  Spiši, kazateľ, 1651 – prézes 
kongregácie, spovedník v  Trnave, 1652 – katechéta, 
spovedník, prokurátor, poradca, admonitor v Trenčíne, 
1653 – 1658 minister, prokurátor, poradca v  Spišskej 
Kapitule, 1659 – 1660 prokurátor, spovedník, kazateľ 
v  Košiciach, 1661 – 1667 prokurátor, spovedník, 
poradca, minister v  Spišskej Kapitule, 1668 – minister, 
prokurátor, spovedník a  kazateľ v  Györi, 1668 – regens 
konviktu a  spovedník v  Šoproni, 1669 – vicesuperior 
vo Vespréme, 1670 – 1671 regens konviktu a spovedník 
v  Šoproni, 1673 – 1675 regens seminára a  spovedník 
v Trnave, 1676 – spovedník v Trenčíne.212

1642 – 1647
MAGULA Ján, slavus
Narodený 11. februára 1605 v  Jaslovciach (dnes 

Jaslovské Bohunice), do SJ vstúpil 13. júna 1627 v Leobene, 
sľuby zložil 1. novembra 1641 v Humennom, zomrel 15. 
júna 1668 v Trnave.

V rokoch 1628 – 1629 absolvoval noviciát v Leobene, 
1630 – 1634 študent filozofie a  kazuistiky vo  Viedni, 
1635 – 1636 minister, učiteľ nižších tried, 1638 – minister 
v  Užhorode, 1639 – 1640 spovedník a  misionár 
v  Humennom, 1641 – Košice, 1642 – 1645 kazateľ 
v Spišskej Kapitule, 1646 – Humenné, 1647 – 1652 učiteľ 
gramatiky, spovedník, minister, prokurátor v  Spišskej 
Kapitule, 1653 – 1654 kazateľ, spovedník, katechéta, 
poradca v Bratislave, 1655 – kazateľ, špirituál, admonitor 
v  Trenčíne, 1656 – 1665 kazateľ, spovedník, admonitor 
a  špirituál v  Kláštore pod Znievom, 1666 – 1668 
ošetrovateľ v Trnave.213

212  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 766. 
213  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 665. 

Spišská rezidencia (1649 – 1671)

1649 – 1651
GOSTONYI Štefan
- pozri vyššie

1652 – 1656
KLOBUSICZKI Ján, hungarus
Narodený v  roku 1613 v  Klobušiciach, do  SJ  vstúpil 

19. októbra 1634 vo Viedni, profesom sa stal 8. septembra 
1652 v Ríme, zomrel 8. marca 1693 v Ríme.

V rokoch 1635 – 1636 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1637 – 1644 učiteľ nižších tried, študent filozofie, učiteľ 
gramatiky, študent teológie v  Trnave, 1645 – študent 
teológie v  Pasove, 1646 – študent teológie v  Grazi, 
1647 – zložil tretiu probáciu v Judenburgu, 1648 – učiteľ 
gramatiky v  Šoproni, 1649 – 1650 spovedník, profesor 
a  učiteľ kazuistiky, 1651 – profesor filozofie, školský 
prefekt a  spovedník v  Trnave, 1652 – 1656 superior 
a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 1657 – 1659 rektor 
v Užhorode, 1660 – 1693 spovedník v chráme sv. Petra 
v Ríme. 214

1657 – 1659
SZÉCHÉNYI Mikuláš, hungarus
Narodený 5. decembra 1606 v  Oradei, do  SJ  vstúpil 

27. augusta 1626 v  Leobene, vysvätený 22. marca 1636 
v  Grazi, sľuby zložil 1. novembra 1640 v  Humennom, 
zomrel 12. februára 1686 v Szatmáre.

V  rokoch 1627 – 1628 absolvoval noviciát 
v  Leobene, 1629 – 1631 študent filozofie v  Grazi, 
1633 – 1636 študent teológie v  Grazi, 1637 – zložil 
tretiu probáciu v  Leobene, 1638 – prézes kongregácie 
a katechéta v Györi, 1639 – 1640 na misii v Humennom, 
1641 – minister, katechéta, prézes kongregácie a poradca 
v Györi, 1642 – na misii v Szatmáre, 1643 – 1645 superior 
a kazateľ v Košiciach, 1646 – Humenné, 1647 – Prešov, 
1648 – na  misii v  Užhorode, 1649 – superior a  kazateľ 
v  Košiciach, 1650 – 1651 špirituál, regens seminára, 
spovedník a kazateľ v Užhorode, 1652 – na misi v Carei, 
1653 – Perényiho misia, 1654 – 1655 regens konviktu 
a  spovedník v  Trnave, 1656 kazateľ, regens seminára, 
spovedník a poradca v Užhorode, 1657 – 1659 superior 
v Spišskej Kapitule, 1660 – 1662 rektor a školský prefekt 
v Užhorode, 1663 – prokurátor v Košiciach, 1664 – 1666 
spovedník, kazateľ a  admonitor v  Spišskej Kapitule, 

214  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 643. 

1667 – 1668 regens seminára a  spovedník v  Košiciach, 
1669 – 1670 superior a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 
1671 – regens konviktu a  spovedník v  Košiciach, 
1673 – 1674 špirituál, spovedník a  admonitor 
v  Užhorode, 1675 – minister, spovedník a  poradca 
v  Levoči, 1676 – 1682 regens konviktu, spovedník, 
špirituál a  admonitor v  Košiciach, 1684 – 1686 
Szatmár.215

1660
TATTAY Štefan, hungarus
Narodený 2. februára 1623 v Trnave, do SJ vstúpil 13. 

októbra 1639 vo Viedni, profesom sa stal 15. augusta 1657 
v Trnave, zomrel 11. apríla 1676 v Trnave.

V rokoch 1640 – 1641 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1642 – učiteľ nižších tried v  Bratislave, 1643 – 16445 
študent filozofie v  Grazi, 1646 – učiteľ humanistiky 
v  Šoproni, 1647 – 1648 učiteľ rétoriky v  Monoštore, 
1649 – 1652 študent teológie vo  Viedni, 1653 – zložil 
tretiu probáciu v  Judenburgu, 1654 – minister, prefekt 
chrámu a  poradca v  Šoproni, 1655 – učiteľ rétoriky 
a prézes kongregácie v Trnave, 1656 – kazateľ, poradca, 
admonitor a  spovedník v  Komárne, 1657 – profesor 
filozofie, spovedník a  správca tlačiarne v  Trnave, 
1658 – 1659 pomocník magistra novicov, špirituál, 
spovedník, poradca, admonitor a  školský prefekt 
v  Trenčíne, 1660 – superior a  kronikár v  Spišskej 
Kapitule, 1661 – 1664 rektor, špirituál, spovedník, 
prézes kongregácie, poradca a  admonitor v  Bratislave, 
1665 – regens Pázmanea vo  Viedni, 1666 – 1667 
kronikár kolégia, poradca, admonitor, spovedník 
a  špirituál v  Bratislave, 1668 – regens generálneho 
kolégia, spovedník a poradca v Trnave.216

1661 – 1662
BORNEMISZA Ondrej, hungarus
Narodený 2. decembra 1610 v  Nových Zámkoch, 

do  SJ  vstúpil 24. októbra 1628 v  Leobene, vysvätený 30. 
marca 1641 vo  Viedni, profesom sa  stal 25. novembra 
1646 v Trnave, zomrel 15. decembra 1672 v Bratislave.

V rokoch 1629 – 1630 absolvoval noviciát v Leobene, 
1631 – 1634 študent rétoriky a  filozofie v  Grazi, 
1635 – učiteľ gramatiky v Trnave, 1636 – učiteľ rétoriky 
v  Humennom, 1637 – učiteľ rétoriky v  Košiciach, 
1638 – 1641 študent teológie vo  Viedni, 1642 – zložil 
tretiu probáciu v  Leobene, 1643 – 1650 profesor 

215  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 764. 
216  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 768.
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matematiky, prézes kongregácie, prokurátor, spovedník, 
kazateľ a  správca tlačiarne v  Trnave, 1651 – Košice, 
1652 – 1657 misionár, školský prefekt, spovedník, 
kazateľ, minister a  prokurátor v  Trenčíne, 1658 – 1660 
regens generálneho kolégia, spovedník a kazateľ v Trnave, 
1661 – superior v  Spišskej Kapitule, 1663 – 1666 
rektor, školský prefekt, historik kolégia v  Užhorode, 
1667 – regens konviktu, profesor biblistiky a spovedník 
v  Košiciach, 1668 – 1672 špirituál, spovedník, prézes 
kongregácie, admonitor a ošetrovateľ v Bratislave.217

1663 – 1665
SBOSKI (SWOSKI), Václav, bohemus
Narodený 7. januára 1612 v Poděbradoch, do SJ vstúpil 

9. októbra 1630 vo  Viedni, vysvätený 5. apríla 1642 
v  Grazi, profesom sa  stal 8. septembra 1648 v  Trnave, 
zomrel 6. decembra 1684 v Trenčíne.

V rokoch 1631 – 1632 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1633 – 1635 študent filozofie v  Grazi, 1636 – učiteľ 
gramatiky v  Bratislave, 1637 – 1638 učiteľ gramatiky 
a  humanistiky v  Györi, 1639 – 1642 študent teológie 
v  Grazi, 1643 – učiteľ rétoriky, prézes kongregácie 
v Bratislave, 1644 – zložil tretiu probáciu v Judenburgu, 
1645 – školský prefekt, učiteľ rétoriky a  spovedník 
v  Záhrebe, 1646 – učiteľ rétoriky v  Terste, 1647 – 1650 
profesor filozofie, spovedník a  prefekt konviktu 
v  Trnave, 1651 – špirituál a  spovedník v  Spišskej 
Kapitule, 1652 – špirituál, spovedník, školský prefekt, 
regens seminára, poradca a  admonitor v  Užhorode, 
1653 – 1662 špirituál, prézes kongregácie, spovedník, 
profesor biblistiky, regens konviktu a  admonitor 
v  Trnave, 1663 – 1665 superior v  Spišskej Kapitule, 
1666 – 1675 špirituál, spovedník, admonitor, profesor 
biblistiky v  Košiciach, 1676 – superior v  Rožňave, 
1677 – vicesuperior a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 
1678 – 1683 špirituál, admonitor a spovedník v Trnave, 
1684 špirituál, admonitor a spovedník v Trenčíne.218

1666
POMINOVSKI Štefan, hungarus
Narodený 19. decembra 1634 v  Klobušiciach 

do SJ vstúpil 11. novembra 1651 v Trnave, profesom sa stal 
2. februára 1669 v  Trnave, zomrel 29. septembra 1684 
vo Varaždine.

V roku 1652 začal noviciát vo Viedni, 1653 – noviciát 
v Leobene, 1654 – učiteľ gramatiky v Spišskej Kapitule, 

217  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 552. 
218  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 736. 

1656 – 1657 študent filozofie v Trnave, 1658 – 1659 učiteľ 
humanistiky v  Košiciach, 1660 – 1663 študent teológie 
v  Trnave, 1664 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1665 – učiteľ humanistiky, špirituál, spovedník, poradca 
a  admonitor v  Užhorode, 1666 – superior, operarius 
a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 1667 – 1669 profesor 
filozofie, spovedník, prézes kongregácie v  Trnave, 
1670 – 1671 rektor v  Užhorode, 1673 – 1675 regens 
konviktu, spovedník, poradca, dekan filozofickej 
fakulty, profesor kazuistiky v  Košiciach, 1679 – 1682 
profesor kazuistiky, školský prefekt, spovedník 
a poradca v Záhrebe, 1683 – 1684 spovedník a poradca 
vo Varaždine.219

1667 – 1668
VISZOCHANI František, slavus
Narodený 4. októbra 1621 vo Vysočanoch, do SJ vstúpil 

22. októbra 1639 vo  Viedni, vysvätený 30. marca 1652 
v  Grazi, profesom sa  stal 15. augusta 1656 v  Užhorode, 
zomrel 7. septembra 1696 v Trnave.

V rokoch 1640 – 1641 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1642 – učiteľ nižších tried v Humennom, 1643 – študent 
filozofie vo  Viedni, 1645 – študent filozofie v  Grazi, 
1646 – učiteľ nižších tried v  Bratislave, 1647 – učiteľ 
humanistiky v  Trnave, 1648 – učiteľ rétoriky a  prézes 
kongregácie v  Bratislave, 1649 – 1652 študent teológie 
v  Grazi, 1653 – učiteľ rétoriky a  prézes kongregácie 
v  Trnave, 1654 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1655 – kazateľ, spovedník, poradca a  admonitor 
v  Gyöngyösi, 1656 – superior v  Nagyszöllösi, 
1657 – misia v  Carei, spovedník, 1658 – kazateľ, 
katechéta a  spovedník v  Trnave, 1659 – misia v  Carei, 
superior a  poradca, 1660 – kazateľ, špirituál, školský 
prefekt, spovedník, poradca a  admonitor v  Užhorode, 
1661 – kazateľ, špirituál, školský prefekt, spovedník, 
poradca a  admonitor v  Komárne, 1662 – 1663 regens 
konviktu, spovedník, katechéta a  kazateľ v  Trnave, 
1664 – 1666 kazateľ v  Rožňave, 1667 – 1668 superior 
a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 1669 – 1673 kazateľ, 
spovedník a  prefekt nižšej školy v  Trnave, 1674 – 1676 
superior, historik a  spovedník v  Levoči, 1677 – 1682 
kazateľ, prefekt nižšej školy, spovedník, poradca a regens 
seminára v  Košiciach, 1683 – 1684 kazateľ, špirituál, 
admonitor a  spovedník v  Bratislave, 1685 – 1696 
spovedník, regens seminára, poradca, kazateľ, historik 
kolégia a ošetrovateľ v Trnave.220

219  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
2. I – Q, s. 1258. 
220  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 781. 

1669
SZÉCHÉNYI Mikuláš

1670 – 1671
DERKAY Juraj, hungarus
Narodený v apríli 1610 v Šali, do SJ vstúpil 24. októbra 

1628 v Leobene, vysvätený 7. apríla 1640 v Grazi, sľuby 
zložil 2. decembra 1648 v Monoštore, zomrel 25. septembra 
1678 v Trnave.

V rokoch 1629 – 1630 absolvoval noviciát v Leobene, 
1631 – 1632 učiteľ nižších tried v  Trnave, 1633 – 1635 
študent filozofie v  Grazi, 1636 – učiteľ gramatiky 
v  Gyöngyösi, 1637 – 1640 študent teológie v  Grazi, 
1641 – 1646 superior misie v Pécsi, 1647 – 1653 superior 
misie v  Monoštore, 1654 – 1666 superior, kazateľ, 
katechéta, špirituál, spovedník, poradca a  admonitor 
v Gyöngyösi, 1667 – 1669 rektor v Užhorode, 1670 – 1673 
superior a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 1674 – 1678 
špirituál, spovedník a admonitor v Trnave.221

Spišská misia (1673 – 1700)

1673
DERKAI Štefan
- pozri vyššie

1674
SIXTI Štefan, slavus
Narodený 20. decembra 1656 v  Bytči, do  SJ  vstúpil 

10. októbra 1674 v Trenčíne, sľuby zložil 2. februára 1668 
v Levoči, SJ opustil v roku 1700 v Trnave.

V  rokoch 1675 – 1677 absolvoval noviciát 
v  Trenčíne, učiteľ gramatiky, 1678 – 1680 študent 
filozofie vo  Viedni, 1681 – 1682 učiteľ gramatiky pri 
sv.  Salvatorovi, 1683 – študent teológie v  Trnave, 
1684 – 1685 študent teológie v  Grazi, 1686 – zložil 
tretiu probáciu v Judenburgu, 1687 – kazateľ, spovedník 
a učiteľ gramatiky v Levoči, 1688 – superior, spovedník 
a katechéta v Spišskej Kapitule, 1689 – kazateľ v Bzovíku, 
1690 – 1694 prokurátor, spovedník a poradca v Košiciach, 

221  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 572. 

1695 – 1697 prokurátor, katechéta, spovedník a poradca 
v Bratislave, 1700 – kazateľ a spovedník v Trnave.222

1675
WELSNOVSKI (WELCZNOVSKY) Ladislav, 
moravus
Narodený 2. februára 1611 v  Uherskom Brode, 

do  SJ  vstúpil 4. októbra 1635 vo  Viedni, sľuby zložil 17. 
januára 1655 v Trenčíne, zomrel 7. apríla 1675 v Levoči.

V rokoch 1636 – 1637 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1638 – učiteľ gramatiky v  Bratislave, 1639 – študent 
filozofie v  Trnave, 1640 – 1641 študent filozofie 
vo  Viedni, 1642 – učiteľ gramatiky v  Bratislave, 
1643 – 1644 študent teológie vo Viedni, 1645 – študent 
teológie v  Pasove, 1646 – študent teológie v  Grazi, 
1647 – 1648 v  Pécsi, 1648 – v  Györi, 1650 – superior 
misie v  Andocsi, 1651 – 1652 v  Pécsi, 1653 – 1654 
zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 1655 – minister, 
prokurátor, správca chrámu a  poradca v  Trenčíne, 
1656 – minister, správca chrámu, prokurátor a poradca 
v  Užhorode, 1657 – 1658 misia v  Carei, kazateľ, 
1659 – 1660 minister, prokurátor, spovedník, poradca 
a správca chrámu v Spišskej Kapitule, 1661 – prokurátor, 
katechéta, spovedník a kazateľ v Bratislave, 1663 – kazateľ 
a  spovedník v  Banskej Štiavnici, 1664 – 1666 kazateľ, 
spovedník, poradca a  prézes kongregácie v  Spišskej 
Kapitule, 1667 – spovedník a  operarius v  Rožňave, 
1668 – kazateľ, spovedník, poradca a prézes kongregácie 
v Spišskej Kapitule, 1669 – špirituál, spovedník, kazateľ, 
misionár, poradca a admonitor v Rožňave, 1670 – 1671 
prokurátor, prézes kongregácie, spovedník, poradca, 
misionár a  kazateľ v  Spišskej Kapitule, 1673 – 1674 
prokurátor, spovedník a  poradca v  Trenčíne, 
1675 – vicesuperior a operarius v Spišskej Kapitule.223

1676 – 1677
SBOSKI (SWOSKI) Václav
- pozri vyššie

1678
GUETSOLDT Klement, carinthus
Narodený 20. novembra 1643 v Bleiburgu, do SJ vstúpil 

10. októbra 1660 v  Klagenfurte, profesom sa  stal 2. 
februára 1678 v Levoči, zomrel 26. októbra 1710 v Grazi.

222  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
3. R – Z, s. 1557. 
223  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogi personarum 
et officiorum provinciae Austriae S. I. Vol. 2. (1601 – 1640), 
s. 787. 
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V rokoch 1661 – 1662 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1663 – 1664 repetítor humanistiky a  študent filozofie 
v Leobene, 1665 – 1669 študent filozofie, učiteľ gramatiky 
v  Klagenfurte, 1670 – učiteľ humanistiky v  Steyri, 
1671 – 1673 študent teológie vo  Viedni, 1674 – učiteľ 
humanistiky a prézes kongregácie v Trenčíne, 1675 – zložil 
tretiu probáciu v  Judenburgu, 1676 – superior, kazateľ 
a spovedník v Eberndorfe, 1677 – 1678 kazateľ, misionár 
v Spišskom Podhradí, vicesuperior a spovedník v Spišskej 
Kapitule, 1679 – misionár a  kazateľ v  Kremnici, 
1680 – kazateľ a  prézes kongregácie v  Banskej 
Štiavnici, 1681 – 1683 kazateľ a  spovedník v  Banskej 
Bystrici, 1684 – minister, správca chrámu a  spovedník 
v  Záhrebe, 1685 – 1686 kazateľ a  spovedník v  Banskej 
Štiavnici, 1687 – 1688 kazateľ, špirituál, spovedník, 
poradca, katechéta a  prézes kongregácie v  Banskej 
Bystrici, 1689 – kazateľ, prézes kongregácie, spovedník 
a poradca v S. Bernard, 1690 – 1691 kazateľ, spovedník 
a  poradca v  Leobene, 1692 – minister, správca chrámu 
a spovedník v Klagenfurte, 1693 – 1695 minister, správca 
chrámu, historik, spovedník, regens seminára a poradca 
v Ľubľane, 1696 – minister, prokurátor, správca chrámu 
a  spovedník vo  Varaždine, 1697 – 1710 spovedník, 
operarius a špirituál v Grazi.224

1679
DUBNICZKY Ondrej, slavus
Narodený 1. mája 1641, do SJ vstúpil 27. októbra 1660 

v Györi, profesom sa stal 2. februára 1679 v Levoči, zomrel 
4. júla 1679 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 1662 – 1663 absolvoval noviciát v Trenčíne, 
1664 – 1667 študent filozofie a  učiteľ gramatiky 
v  Košiciach, 1668 – 1669 učiteľ gramatiky v  Spišskej 
Kapitule, 1671 – 1674 prefekt filozofie a  študent 
teológie v  Trnave, 1675 – 1676 v  ružomberskej misii 
v  Trnovci, 1677 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1678 – 1679 misionár v  Spišskej Kapitule, prézes 
kongregácie, spovedník, poradca, vicesuperior.225

1680 – 1681
MARKIEVICZ Jakub, polonus
Narodený 1. mája 1643 v  Krosne, do  SJ  vstúpil 

18. novembra 1661, profesom sa  stal 2. februára 1679 
v Trnave, zomrel 29. októbra 1706 v Jágri.

V  rokoch 1662 – 1663 absolvoval noviciát 
v Trenčíne, 1664 – 1666 študent filozofie v Klagenfurte, 

224  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
1. A – H, s. 477. 
225  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
1. A – H, s. 260. 

1667 – 1668 učiteľ gramatiky a  humanistiky, prézes 
kongregácie v  Spišskej Kapitule, 1669 – 1673 študent 
teológie a  misionár v  Košiciach, 1674 – 1675 kazateľ 
a  katechéta v  Žiline, 1676 – 1677 učiteľ gramatiky, 
spovedník, učiteľ humanistiky, školský prefekt, prézes 
kongregácie a poradca v Gyöngyösi, 1678 – 1679 učiteľ 
rétoriky, prézes kongregácie a  spovedník v  Spišskej 
Kapitule, 1680 – 1681 vicesuperior a  misionár 
v  Spišskej Kapitule, 1682 – superior v  Levoči, 1683 
kazateľ v  Leopoldove, 1684 – 1685 kazateľ, spovedník, 
poradca, minister, správca chrámu a  školy v  Trenčíne, 
1686 – misia v  Bánovciach nad Bebravou, kazateľ, 
1687 – 1688 prokurátor, spovedník a poradca v Trnave, 
1689 – superior v Bzovíku, 1690 – 1693 rektor v Levoči, 
1694 – superior, školský prefekt a spovedník v Komárne, 
1695 – 1701 regens seminára, spovedník a  poradca 
v  Trnave, 1702 – 1706 superior, školský prefekt 
a spovedník v Jágri.226

1682
LENCHOVICH Ján, slavus
Narodený 2. decembra 1646 v Malackách, do SJ vstúpil 

10. októbra 1671 v Trnave, sľuby zložil 2. februára 1683 
v Trnave, zomrel 27. decembra 1719 v Levoči.

V  roku 1673 absolvoval noviciát v  Trenčíne, 
1674 – učiteľ gramatiky v  Levoči, 1675 – učiteľ 
gramatiky v  Užhorode, 1676 – študent teológie 
v  Trnave, 1678 – 1680 učiteľ gramatiky, kazateľ 
a  spovedník v  Užhorode, 1681 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1682 – Spišská Kapitula, 1683 – učiteľ 
gramatiky v  Skalici, 1684 – 1686 kazateľ a  spovedník 
v Banskej Štiavnici, 1687 – misionár v Banskej Bystrici, 
1688 – kazateľ a  spovedník v  Banskej Štiavnici, 
1689 – kazateľ, spovedník a  katechéta v  Bratislave, 
1690 – 1691 prokurátor a  spovedník v  Trenčíne, 
1692 – 1694 kazateľ, spovedník, špirituál, admonitor 
a  poradca v  Banskej Štiavnici, 1695 – 1696 superior, 
kazateľ a spovedník v Rožňave, 1697 – 1701 admonitor, 
špirituál, kazateľ, spovedník a  poradca v  Prešove, 
1702 – 1705 kazateľ, spovedník a  prézes kongregácie 
v  Košiciach, 1707 – superior a  kazateľ v  Prešove, 
1708 poradca v  Györi, 1708 – superior v  Prešove, 
1709 – poradca v Györi, 1710 – 1718 kazateľ, spovedník, 
poradca a špirituál v Prešove, 1719 – špirituál, admonitor, 
poradca a spovedník v Levoči.227
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1689
DOMANSKY Ondrej, slavus
Narodený 6. novembra 1650 na Spiši, do SJ vstúpil 14. 

októbra 1669 v  Bratislave, sľuby zložil 2. februára 1685 
v Záhrebe, zomrel 24. októbra 1715 v Trenčíne.

V  rokoch 1670 – 1671 absolvoval noviciát 
v  Trenčíne, 1673 – učiteľ gramatiky v  Banskej Bystrici, 
1674 – 1676 študent filozofie v  Košiciach, 1677 – 1678 
učiteľ gramatiky v  Banskej Bystrici, 1679 – 1682 
študent teológie v  Grazi, 1683 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1684 – 1685 učiteľ humanistiky, prézes 
kongregácie a spovedník v Záhrebe, 1686 – 1688 kazateľ, 
spovedník, špirituál a poradca v Skalici, 1689 – superior, 
kazateľ, prézes kongregácie a poradca v Spišskej Kapitule, 
1690 – 1692 kazateľ a  spovedník v  Žiline, 1693 – 1697 
kazateľ, špirituál, spovedník, admonitor, poradca, 
katechéta, školský prefekt a prézes kongregácie v Banskej 
Bystrici, 1698 – 1700 kazateľ, katechéta, spovedník 
a  poradca v  Skalici, 1701 – 1707 kazateľ, spovedník, 
poradca, misionár, katechéta, prézes kongregácie 
a školský prefekt v Banskej Bystrici, 1708 – 1709 kazateľ 
a  spovedník v  Žiline, 1710 – 1712 kazateľ, prézes 
kongregácie, spovedník a  poradca v  Banskej Bystrici, 
1713 – 1714 spovedník v Španej Doline, 1715 – kazateľ, 
špirituál, admonitor a konzultor v Trenčíne.228

1690 – 1694
JANKOVICH Juraj, slavus
Narodený 31. januára 1638 v Svätom Kríži (Liptov), 

do SJ vstúpil 10. októbra 1657 v Trnave, profesom sa stal 
2. februára 1677 v Trenčíne, zomrel 15. septembra 1696 
v Trenčíne.

V rokoch 1658 – 1660 absolvoval noviciát v Trenčíne 
a bol zároveň aj učiteľom gramatiky, 1661 – 1663 študent 
filozofie v Košiciach, 1664 – učiteľ gramatiky v Užhorode, 
1665 – učiteľ gramatiky v  Trenčíne, 1666 – učiteľ 
humanistiky v  Györi, 1667 – študent teológie v  Grazi, 
1668 – 1671 študent teológie, katechéta, operarius 
a  spovedník v  Trnave, 1673 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1675 – 1677 operarius, spovedník, 
kazateľ a  školský prefekt v  Trenčíne, 1678 – kazateľ 
v  Košiciach, 1678 – špirituál, admonitor, kazateľ 
a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 1679 – 1680 kazateľ, 
spovedník a katechéta v Banskej Bystrici, 1681 – kazateľ 
v Skalici, 1682 – 1684 kazateľ, katechéta, školský prefekt, 
spovedník a  poradca v  Bratislave, 1685 – minister, 
správca chrámu a  spovedník v  Trnave, 1686 – 1688 
superior a operarius v Žiline, 1689 – kazateľ, spovedník 
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a  poradca v  Banskej Štiavnici, 1690 – 1694 superior, 
kazateľ, spovedník a školský prefekt v Spišskej Kapitule, 
1695 – prézes kongregácie, kazateľ a spovedník v Trnave, 
1696 – špirituál, kazateľ a spovedník v Trenčíne.229

1695
SYGRAI (SIGRAI) Tomáš, slavus
Narodený 17. decembra 1648 v  Žehre, do  SJ  vstúpil 

15. októbra 1671 v Trenčíne, profesom sa stal 8. decembra 
1682 v Grazi, zomrel 19. decembra 1704 v Trnave.

V  roku 1673 absolvoval noviciát v  Trenčíne, 
1674 – 1675 učiteľ gramatiky, kazateľ, spovedník 
a  profesor gramatiky v  Rožňave, 1676 – učiteľ 
humanistiky, prézes kongregácie a spovedník v Banskej 
Bystrici, 1677 – kazateľ a  spovedník v  Trnave, 
1678 – učiteľ humanistiky, školský prefekt, prézes 
kongregácie, spovedník a  poradca v  Gyöngyösi, 
1679 – profesor etiky, kazateľ a  spovedník v  Trnave, 
1680 – 1682 profesor filozofie, prézes kongregácie, 
spovedník a  poradca v  Záhrebe, 1683 – 1685 profesor 
filozofie v Grazi, 1686 – profesor polemiky a spovedník 
v  Trnave, 1687 – 1689 regens konviktu, profesor 
kazuistiky, spovedník a poradca v Košiciach, 1690 – 1694 
rektor a  školský prefekt v  Užhorode, 1695 – superior, 
školský prefekt a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 
1696 – superior, prézes kongregácie, školský prefekt 
a  spovedník v  Skalici, 1697 – 1702 regens seminára, 
spovedník, profesor polemiky, dekan filozofie a poradca 
v  Košiciach, 1703 – 1704 regens seminára, profesor 
biblistiky a spovedník v Trnave.230

1696 – 1697
SUBKA (SUPKA) Jakub, slavus
Narodený 5. mája 1659 v  Prievidzi, do  SJ  vstúpil 

26. mája 1680 v  Trnave, sľuby zložil 15. augusta 1690 
v Prešove, zomrel 8. júla 1713 v Trenčíne.

V roku 1681 absolvoval noviciát v Trnave, 1682 – 1685 
učiteľ gramatiky v Trenčíne, 1686 – 1687 študent teológie 
v Grazi, 1688 – učiteľ gramatiky v Šoproni, 1689 – učiteľ 
gramatiky a  kazateľ v  Prešove, 1690 – učiteľ gramatiky 
a  spovedník v  Prešove, 1691 – prokurátor, spovedník 
a  poradca v  Györi, 1692 – 1695 minister, správca 
chrámu, spovedník, prokurátor a  poradca v  Trenčíne, 
1696 – 1697 superior, školský prefekt a  spovedník 
v  Spišskej Kapitule, 1699 – 1701 prokurátor, katechéta, 
spovedník a  poradca v  Bratislave, 1702 – superior, 
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prézes kongregácie a  spovedník v  Spišskej Kapitule, 
1703 – 1712 prokurátor, poradca, spovedník, vicerektor, 
katechéta a  školský prefekt v Trenčíne, 1713 – superior 
v Kláštore pod Znievom.231

1698
HOFFER Gašpar, hungarus
Narodený 1. januára 1660 v  Starej Ľubovni, 

do SJ vstúpil 20. novembra 1681 v Levoči, profesom sa stal 
2. februára 1699.

V  roku 1696 pôsobil ako spovedník, operarius 
a  poradca v  Komárne, 1698 – superior, kazateľ 
a spovedník v Spišskej Kapitule.232

1699 – 1700
SZAPOLDT (SZABOLDT) František, 
hungarus
Narodený 2. marca 1653 v Tapolci, do SJ vstúpil 31. 

marca 1672 v  Trenčíne, sľuby zložil 2. februára 1687 
v Trenčíne, zomrel 5. októbra 1709 v Trnave.

V roku 1674 pôsobil ako učiteľ gramatiky v Trenčíne, 
1675 – 1677 študent filozofie v  Trnave, 1678 – učiteľ 
gramatiky v  Györi, 1679 – učiteľ gramatiky v  Skalici, 
1680 – 1681 pri sv.  Salvatorovi učiteľ humanistiky, 
1682 – 1685 študent teológie v  Grazi, 1686 – zložil 
tretiu probáciu v Judenburgu, 1687 – učiteľ humanistiky 
a  spovedník v  Trenčíne, 1688 – učiteľ rétoriky, prézes 
kongregácie a  spovedník v  Györi, 1689 – 1694 učiteľ 
rétoriky, prézes kongregácie, spovedník, historik kolégia, 
školský prefekt, minister, správca chrámu a  katechéta 
v  Bratislave, 1695 – prokurátor a  spovedník v  Trnave, 
1696 – 1698 poradca, kazateľ, regens seminára, prézes 
kongregácie, spovedník, regens konviktu a  katechéta 
v  Trenčíne, 1699 – 1701 superior, kazateľ a  spovedník 
v  Spišskej Kapitule, 1702 – 1706 prokurátor, katechéta, 
spovedník, minister, správca chrámu a  historik 
v Bratislave, 1707 – Trnava, 1708 – minister a prokurátor 
v Pázmaneu, 1709 – regens seminára v Trnave.233
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Spišská rezidencia (1701 – 1773)

1701

SZAPOLDT (SZABOLDT) František
1702

SUBKA (SUPKA) Jakub
1703 – 1712

HLUCHOVICH (HLUKOVICH) Juraj, slavus
Narodený 22. apríla 1655 v  Czarensis, do  SJ  vstúpil 

22. mája 1680 v  Trnave, sľuby zložil 2. februára 1692 
v Spišskej Kapitule, zomrel 16. februára 1722 v Trnave.

V rokoch 1680 – 1681 absolvoval noviciát v Trnave, 
1682 – 1683 učiteľ gramatiky v  Györi, 1684 – 1685 
študent teológie v  Prahe, 1686 – študent teológie 
v  provincii Bohemia, 1687 – študent teológie v  Grazi, 
1688 – učiteľ gramatiky a  spovedník v  Trenčíne, 
1689 – učiteľ gramatiky, prézes kongregácie a spovedník 
v  Skalici, 1690 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1691 – 1694 katechéta, učiteľ v  škole, spovedník, 
poradca, prézes kongregácie a kazateľ v Spišskej Kapitule, 
1695 – kazateľ, katechéta a  spovedník v  Košiciach, 
1696 – kazateľ, misionár, spovedník a poradca v Banskej 
Štiavnici, 1700 – špirituál, admonitor, examinátor, 
kazateľ, katechéta, prézes kongregácie a  spovedník 
v  Banskej Bystrici, 1702 – kazateľ, špirituál, admonitor, 
examinátor a spovedník v Prešove, 1703 – 1712 superior, 
prézes kongregácie, školský prefekt a spovedník v Levoči, 
1713 – kazateľ, špirituál, admonitor, examinátor 
a  spovedník v  Levoči, 1714 – 1717 kazateľ a  špirituál 
v Žiline, 1718 – kazateľ, spovedník a poradca v Trenčíne, 
1719 – minister, správca chrámu a  poradca v  Skalici, 
1720 – 1721 kazateľ, spovedník a  prézes kongregácie 
v Kláštore pod Znievom, 1722 operarius v Trnave.234

1713 – 1715
MANIGAI Ján, hungarus
Narodený 21. mája 1672 v Malženiciach, do SJ vstúpil 

9. októbra 1691 v Bratislave, profesom sa stal 15. augusta 
1709 v  Banskej Bystrici, zomrel 15. novembra 1727 
v Kláštore pod Znievom.

V rokoch 1692 – 1693 absolvoval noviciát v Bratislave, 
1694 – 1696 učiteľ gramatiky a  študent filozofie 
v Trnave, 1697 – študent filozofie vo Viedni, 1698 – 1699 
učiteľ gramatiky v  Trnave, 1700 – učiteľ humanistiky 
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a  prézes kongregácie v  Košiciach, 1701 – 1703 študent 
teológie vo  Viedni, 1704 – študent teológie v  Grazi, 
1705 – absolvoval tretiu probáciu v Györi, 1706 – učiteľ 
humanistiky a  prézes kongregácie v  Banskej Bystrici, 
1708 – kazateľ v  Žiline, 1709 – 1712 kazateľ a  poradca 
v Banskej Bystrici, 1713 – 1715 superior, kazateľ, prézes 
kongregácie a  školský prefekt v  Spišskej Kapitule, 
1716 – 1718 superior a kazateľ v Kláštore pod Znievom, 
1719 – 1721 rektor, farár, prokurátor a  školský prefekt 
v  Banskej Bystrici, 1722 – 1723 prokurátor v  Trnave, 
1724 – 1726 prokurátor, operarius, spovedník a poradca 
v  Trenčíne, 1727 – superior, katechéta a  operarius 
v Kláštore pod Znievom.235

1716 – 1717
FISCHEMENI (FISCHEMENY) Štefan, 
hungarus
Narodený 5. mája 1665 v  Trnave, do  SJ  vstúpil 9. 

novembra 1687 v  Trnave, profesom sa  stal 2. februára 
1702 v Trnave, zomrel 16. augusta 1724 v Skalici.

V rokoch 1688 – 1689 absolvoval noviciát v Trnave, 
1690 – učiteľ gramatiky v  Trenčíne, 1691 – 1692 
učiteľ gramatiky a  humanistiky, prézes kongregácie 
v  Levoči, 1693 – učiteľ rétoriky a  prézes kongregácie 
v  Györi, 1694 – 1697 študent teológie a  pomocník 
správcu knižnice v Trnave, 1698 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1699 – kazateľ, misionár, katechéta, 
spovedník a  poradca v  Banskej Štiavnici, 1700 – 1701 
kazateľ, prézes kongregácie, katechéta, spovedník 
a  školský prefekt v  Spišskej Kapitule, 1702 – kazateľ 
a  spovedník v  Kláštore pod Znievom, 1703 – 1704 
kazateľ, spovedník a  prézes kongregácie v  Trnave, 
1706 – kazateľ v  Leopoldove, 1707 – operarius pri 
sv. Salvatorovi, 1707 – superior a kazateľ v Leopoldove, 
1708 – pri sv.  Salvatorovi, 1709 – kazateľ, správca 
knižnice a spovedník v Bratislave, 1710 – 1712 superior 
v Žiline, 1713 – superior a kazateľ v Žiline, 1714 – 1715 
superior a kazateľ v Kláštore pod Znievom, 1716 – 1717 
superior, kazateľ, prézes kongregácie a  školský prefekt 
v  Spišskej Kapitule, 1718 – 1719 minister, prokurátor, 
správca chrámu v  Banskej Bystrici, 1720 – kazateľ, 
spovedník a  poradca v  Skalici, 1721 – 1722 špirituál 
a kazateľ v (v) rezidencii pri sv. Martinovi, 1723 – 1724 
kazateľ, spovedník a poradca v Skalici.236
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1718
ABRAHAMFI (ÁBRAHÁMFFY) Juraj, 
slavus
Narodený 31. júla 1675 v  Skalici, do  SJ  vstúpil 9. 

októbra 1691 v  Trenčíne, sľuby zložil 2. februára 1707 
v Skalici, zomrel 9. apríla 1728 v Skalici.

V rokoch 1692 – 1693 absolvoval noviciát v Trnave, 
1694 – učiteľ gramatiky v  Levoči, 1695 – 1698 študent 
filozofie, učiteľ gramatiky v  Košiciach, 1699 – 1700 
učiteľ gramatiky a  humanistiky, prézes kongregácie 
v  Užhorode, 1701 – učiteľ humanistiky a  prézes 
kongregácie v Gyöngyösi, 1702 – 1703 študent teológie 
vo  Viedni, 1704 – 1706 študent teológie v  Grazi, 
1706 – zložil tretiu probáciu v Judenburgu, 1707 – 1711 
učiteľ humanistiky, prézes kongregácie, minister, správca 
chrámu, školský prefekt, kazateľ, spovedník a katechéta 
v Skalici, 1712 – Špania Dolina, 1713 – kazateľ v Spišskej 
Kapitule, 1714 – 1715 kazateľ a  špirituál v  Rožňave, 
1716 – 1717 kazateľ, spovedník a  regens konviktu 
v  Levoči, 1718 – superior, kazateľ, prézes kongregácie 
a  školský prefekt v  Spišskej Kapitule, 1719 – 1721 
kazateľ, školský prefekt, spovedník a poradca v Levoči, 
1722 – kazateľ, spovedník a  poradca v  Skalici, 
1723 – 1725 špirituál, kazateľ a  spovedník v  rezidencii 
pri sv.  Martinovi, 1727 – 1728 prézes kongregácie, 
kazateľ, spovedník a poradca v Skalici.237

1719 – 1724
LIPTAI Jakub, slavus
Narodený 1. júla 1677 v  Spišskom Podhradí, 

do SJ vstúpil 20. októbra 1695 v Trenčíne, profesom sa stal 
2. februára 1712 v  Trenčíne, zomrel 7. januára 1733 
v Baia Mare.

V rokoch 1696 – 1697 absolvoval noviciát v Trenčíne, 
1698 – repetítor humanistiky, 1699 – 1701 študent 
filozofie v  Košiciach, 1702 – učiteľ gramatiky v  Levoči, 
1704 – učiteľ gramatiky a  regens konviktu v  Györi, 
1705 – 1708 študent teológie v  Grazi, 1709 – zložil 
tretiu probáciu v  Judenburgu, 1711 – kazateľ v  Španej 
Doline, 1712 – učiteľ humanistiky v Skalici, 1713 – 1718 
učiteľ humanistiky, prézes kongregácie, kazateľ, školský 
prefekt, spovedník, poradca a  katechéta v  Trenčíne, 
1719 – 1724 superior, školský prefekt, kazateľ, spovedník, 
poradca a katechéta v Spišskej Kapitule, 1725 – špirituál 
a operarius v Blatnom Potoku, 1726 – 1733 spovedník, 
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historik domu, poradca, špirituál a  admonitor v  Baia 
Mare.238

1725 – 1726
ZARKOCZI (SZAROCZI) Adam, slavus
Narodený 25. januára 1664 v Zorkovciach (Turčianske 

Teplice), do SJ vstúpil 22. októbra 1681 v Trnave, profesom 
sa stal 2. februára 1699 v Košiciach, zomrel 26. decembra 
1729 v Levoči.

V rokoch 1682 – 1683 absolvoval noviciát v Trnave, 
1684 – repetítor humanistiky vo  Viedni, 1685 – učiteľ 
gramatiky a  katechéta v  Trenčíne, 1686 – 1688 
študent filozofie v  Trnave, 1689 – učiteľ gramatiky 
a  pomocník regensa konviktu v  Šoproni, 1690 – učiteľ 
gramatiky v  Györi, 1691 – 1694 študent teológie 
v Trnave, 1695 – učiteľ humanistiky, prézes kongregácie 
a  spovedník v  Skalici, 1696 – učiteľ humanistiky, 
prézes kongregácie, kazateľ a  spovedník v  Banskej 
Bystrici, 1697 – kazateľ, katechéta a spovedník v Skalici, 
1698 – kazateľ, spovedník, poradca a katechéta v Banskej 
Štiavnici, 1699 – 1702 profesor etiky a filozofie, kazateľ, 
poradca a prézes kongregácie v Košiciach, 1703 – 1707 
superior, kazateľ, prézes kongregácie, školský prefekt 
a  spovedník v  Rožňave, 1708 – 1709 regens seminára, 
minister, správca chrámu v  Trnave, 1710 – 1713 
superior v  Rožňave, 1714 – 1715 kazateľ, spovedník 
a  prézes kongregácie v  Košiciach, 1716 – kazateľ, 
katechéta a  prézes kongregácie v  Spišskej Kapitule, 
1717 – 1718 kazateľ, spovedník, prézes kongregácie, 
poradca, špirituál a  admonitor v  Banskej Bystrici, 
1719 – 1720 kazateľ, prézes kongregácie, spovedník, 
poradca, minister, správca chrámu v Skalici, 1722 – 1724 
kazateľ, spovedník a prézes kongregácie v Kláštore pod 
Znievom, 1725 – 1726 superior, školský prefekt a prézes 
kongregácie v  Spišskej Kapitule, 1727 – 1729 minister, 
správca chrámu, katechéta a poradca v Levoči.239

1727 – 1728
STIFFA Martin, slavus
Narodený 2. októbra 1674 v Chynoranoch, do SJ vstúpil 

21. októbra 1713 v Trenčíne, sľuby zložil 2. februára 1724 
v Trnave, zomrel 11. júla 1735 v Skalici.

V  roku 1714 začal noviciát v  Bzovíku, 
1715 – absolvoval noviciát v  Trenčíne, 1716 – 1718 
kazateľ, katechéta a  ekonóm v  Banskej Štiavnici, 
1719 – 1724 prokurátor, kazateľ a  prézes kongregácie 
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v  Trnave, 1725 – superior v  Szatmáre, 1727 – 1728 
superior, školský prefekt a prézes kongregácie v Spišskej 
Kapitule, 1729 – 1735 minister, správca chrámu, poradca 
a spovedník v Skalici. 240

1729
ZIMAN Juraj, hungarus
Narodený v  máji 1675 v  Blatnom, do  SJ  vstúpil 19. 

januára 1710 v Trnave, profesom sa stal 15. augusta 1720 
v Levoči, zomrel 23. decembra 1729 v Levoči.

V roku 1711 ukončil noviciát v Trnave, 1712 operarius 
v  Skalici, 1713 – 1714 kazateľ a  prézes kongregácie 
v Trnave, 1715 – 1716 minister, správca chrámu, kazateľ, 
prézes kongregácie a  poradca v  Skalici, 1717 – kazateľ 
a  prézes kongregácie v  Trnave, 1718 – 1721 superior, 
farár, kazateľ, školský prefekt a  katechéta v  Rožňave, 
1722 – 1723 kazateľ, poradca a  špirituál v  Banskej 
Štiavnici, 1724 – 1725 superior, farár, kazateľ a  školský 
prefekt v  Rožňave, 1726 – 1728 minister, správca 
chrámu, kazateľ a  poradca v  Skalici, 1729 – superior, 
školský prefekt a prézes kongregácie v Spišskej Kapitule, 
1730 – špirituál, školský prefekt, admonitor, examinátor 
a operarius v Levoči.241

1730 – 1731
BORZA Michal, slavus
Narodený 24. septembra 1672 na Spiši, do SJ vstúpil 

6. novembra 1684 v Levoči, sľuby zložil 2. februára 1707 
v Trnave, zomrel 24. júla 1752 v Kláštore pod Znievom.

V rokoch 1690 – 1691 absolvoval noviciát v Levoči, 
1692 – 1696 učiteľ gramatiky, študent filozofie, 
pomocník správca knižnice v  Košiciach, 1697 – učiteľ 
gramatiky v Skalici, 1698 – učiteľ gramatiky v Trenčíne, 
1699 – učiteľ humanistiky a prézes kongregácie v Trnave, 
1700 – 1703 študent teológie vo  Viedni, 1704 – zložil 
tretiu probáciu v Györi, 1705 – 1711 prokurátor, minister, 
učiteľ rétoriky a  humanistiky, prézes kongregácie, 
poradca, operarius, správca chrámu v Banskej Bystrici, 
1712 – minister, správca chrámu, prokurátor a poradca 
v  Bratislave, 1713 – 1716 prokurátor a  poradca 
v  Trenčíne, 1717 – 1720 rektor, prokurátor a  školský 
prefekt v  Skalici, 1721 – 1726 superior, katechéta 
a  kazateľ v  Kláštore pod Znievom, 1727 – 1729 rektor, 
prokurátor a  správca knižnice v  Levoči, 1730 – 1731 
superior, školský prefekt a prézes kongregácie v Spišskej 
Kapitule, 1732 – 1739 superior, misionár, katechéta 
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a  operarius v  Kláštore pod Znievom, 1740 – superior 
a operarius v Szatmáre, 1741 – 1752 superior, operarius, 
poradca a ošetrovateľ v Kláštore pod Znievom.242

1732 – 1735
SZUHAY (SZUHAI) Juraj, hungarus
Narodený 20. januára 1672 v Szuhe, do SJ vstúpil 12. 

júna 1714, sľuby zložil 2. februára 1718 v Trenčíne, zomrel 
2. septembra 1735 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 1715 – 1723 absolvoval noviciát v Trenčíne 
a  potom tu  pôsobil ako kazateľ, katechéta, poradca, 
spovedník, prokurátor, prézes kongregácie, 1724 – 1731 
superior, farár, školský prefekt, historik domu, kazateľ, 
prézes kongregácie, poradca a  spovedník v  Žiline, 
1732 – 1735 superior, školský prefekt, prézes kongregácie 
a kazateľ v Spišskej Kapitule.243

1736 – 1737
ZACHARIAS Mikuláš, hungarus
Narodený 30. novembra 1694 v Prešove, do SJ vstúpil 

21. októbra 1713 v  Gyöngyösi, sľuby zložil 2. februára 
1726 v Banskej Bystrici, zomrel 25. júla 1760 v Rožňave.

V  roku 1714 začal noviciát v  Gyöngyösi, 
1715 – noviciát v  Trenčíne, 1716 – učiteľ v  škole 
v Rožňave, 1717 – 1720 študent filozofie a učiteľ v škole 
v  Žiline, 1721 – 1724 študent teológie v  Košiciach, 
1725 – zložil tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 
1726 – 1727 kazateľ a  katechéta v  Banskej Bystrici, 
1728 – kazateľ a  spovedník v  Temešvári, 1729 – 1730 
kazateľ, spovedník, historik domu a prézes kongregácie 
v  Kláštore pod Znievom, 1731 – kazateľ a  spovedník 
v rezidencii pri sv. Martinovi, 1732 – kazateľ a spovedník 
v Trenčíne, 1733 – kazateľ, spovedník a poradca v Banskej 
Bystrici, 1734 – 1735 kazateľ, prézes kongregácie, 
spovedník a poradca v Košiciach, 1736 – 1737 superior, 
prézes kongregácie a školský prefekt v Spišskej Kapitule, 
1738 – 1742 kazateľ, poradca a katechéta v Leopoldove, 
1743 – kazateľ a  poradca v  Trenčíne, 1744 – 1746 
kazateľ, spovedník, poradca a admonitor v Kláštore pod 
Znievom, 1747 – 1751 katechéta, spovedník a  poradca 
v  Prešove, 1752 – katechéta a  operarius v  Banskej 
Štiavnici, 1753 – 1760 farár, misionár, spovedník, 
poradca, špirituál v Rožňave.244
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1738 – 1743
SZAMAROCZI Pavol, hungarus
Narodený 15. júna 1674 v Trenčíne, do SJ vstúpil 14. 

októbra 1692 v Trenčíne, profesom sa stal 2. februára 1710 
v Trenčíne, zomrel 1. apríla 1754 v Žiline.

V rokoch 1693 – 1694 absolvoval noviciát v Trenčíne, 
1695 – učiteľ gramatiky v  Skalici, 1696 – 1698 študent 
filozofie v  Trnave, 1699 – 1700 učiteľ gramatiky 
v Odorheiu, 1701 – učiteľ gramatiky v Spišskej Kapitule, 
1702 – učiteľ rétoriky v  Košiciach, 1703 – študent 
teológie vo  Viedni, 1704 – študent teológie v  Grazi, 
1705 – 1707 študent teológie v  Trnave, 1708 – zložil 
tretiu probáciu v Judenburgu, 1709 – učiteľ humanistiky 
v  Kluži, 1710 – 1711 minister, správca chrámu, 
poradca, prézes kongregácie a  katechéta v  Trenčíne, 
1712 – pri sv.  Salvatorovi, minister, katechéta, historik 
domu, správca chrámu, správca knižnice a  operarius, 
1713 – 1717 minister, správca chrámu, školský prefekt, 
kazateľ, historik kolégia, správca knižnice, poradca 
a spovedník v Bratislave, 1718 – 1720 rektor, prokurátor 
a školský prefekt v Kőszegu, 1721 – 1722 superior, farár, 
operarius a školský prefekt v Prešove, 1723 – prokurátor, 
poradca a spovedník v Trenčíne, 1724 – 1730 prokurátor 
a  poradca v  Trnave, 1731 – 1734 regens konviktu, 
školský prefekt a  poradca v  Trenčíne, 1735 – superior, 
farár, školský prefekt a  operarius v  Žiline, 1736 – 1737 
prokurátor a poradca v Košiciach, 1738 – 1743 superior, 
prézes kongregácie, školský prefekt a operarius v Spišskej 
Kapitule, 1744 – 1754 superior, farár, školský prefekt, 
prézes kongregácie, poradca a správca chrámu v Žiline.245

1744 – 1746
MISKOVICS Juraj, hungarus
Narodený 29. marca 1698 v  Šariši, do  SJ  vstúpil 9. 

októbra 1716 v  Prešove, sľuby zložil 2. februára 1732 
v Banskej Bystrici, zomrel 29. apríla 1757 v Levoči.

V rokoch 1717 – 1718 absolvoval noviciát v Prešove, 
1719 – učiteľ gramatiky v  Trenčíne, 1720 – 1722 
študent filozofie v Trnave, 1723 – 1725 učiteľ gramatiky 
v  Trnave, 1726 – 1728 študent teológie v  Trnave, 
1729 – kazateľ a  prézes kongregácie v  Kláštore pod 
Znievom, 1730 – kazateľ, katechéta a  historik domu 
v  Žiline, 1731 – 1737 zložil tretiu probáciu v  Banskej 
Bystrici, misionár, kazateľ, katechéta, prézes kongregácie, 
spovedník, školský prefekt, 1738 – kazateľ, poradca 
a  spovedník v  Banskej Štiavnici, 1739 – 1743 kazateľ, 
špirituál, farár, prézes kongregácie, poradca, superior 
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a školský prefekt v Žiline, 1744 – 1748 minister, správca 
chrámu a  operarius v  Užhorode, 1749 – 1751 špirituál, 
admonitor a  operarius v  Baia Mare, 1752 – špirituál 
v  Spišskej Kapitule, 1753 – 1757 špirituál, admonitor, 
správca knižnice, poradca a operarius v Levoči.246

1747
FÖLDESSI Ján Krstiteľ, hungarus
Narodený 24. júna 1701 v Podolínci, do SJ vstúpil 14. 

októbra 1718 v Trnave, profesom sa stal 2. februára 1736 
v Košiciach, zomrel v roku 1779 v Levoči.

V rokoch 1719 – 1720 absolvoval noviciát v Trnave, 
1721 – učiteľ gramatiky v Prešove, 1722 – 1726 študent 
filozofie a  učiteľ gramatiky v  Košiciach, 1727 – učiteľ 
humanistiky a  prézes kongregácie v  Prešove, 
1728 – 1731 študent teológie v Košiciach, 1732 – kazateľ 
a  katechéta v  Banskej Štiavnici, 1733 – zložil tretiu 
probáciu v Banskej Bystrici, 1734 – 1737 profesor etiky 
a  filozofie, kazateľ, špirituál, katechéta a  spovedník 
v  Košiciach, 1738 – profesor polemiky a  spovedník 
v  Trnave, 1739 – 1742 profesor polemiky, prefekt 
gymnázia, profesor kanonického práva, regens 
seminára, minister, správca chrámu, správca knižnice 
a katechéta v Košiciach, 1743 – 1745 rektor, prokurátor 
a správca knižnice v Užhorode, 1746 – regens seminára 
a  poradca v  Budíne, 1747 – superior, školský prefekt, 
prézes kongregácie a  operarius v  Spišskej Kapitule, 
1748 – 1749 minister, správca chrámu a  operarius 
v  Banskej Bystrici, 1750 – 1754 profesor kanonického 
práva, školský prefekt, poradca a  spovedník v  Jágri, 
1755 – regens seminára a  poradca v  Budíne, 
1756 – 1757 minister, správca chrámu a  operarius 
v  Kluži, 1758 – 1759 minister, správca chrámu, správca 
knižnice a  katechéta v  Košiciach, 1760 – minister, 
správca chrámu v Jágri, 1761 – minister, správca chrámu 
a  poradca v  Levoči, 1762 – špirituál a  admonitor 
v  Spišskej Kapitule, 1763 – 1768 špirituál a  admonitor 
v  Trnave, 1769 – 1773 správca knižnice, poradca 
a spovedník v Levoči.247

1748 – 1755
PALUGYAI Ján, hungarus
Narodený 2. júna 1677 v Šariši, do SJ vstúpil 9. októbra 

1694 v  Košiciach, sľuby zložil 25. marca 1710 v  Kluži, 
zomrel 28. mája 1764 v Levoči.
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V  rokoch 1695 – 1700 absolvoval noviciát 
v  Košiciach a  bol zároveň aj  študentom filozofie, 
správcom knižnice a  učiteľom gramatiky, 1701 – učiteľ 
gramatiky v  Trenčíne, 1702 – učiteľ v  škole v  Rožňave, 
1703 – 1704 učiteľ humanistiky a  prézes kongregácie 
v  Užhorode, 1705 – 1708 študent teológie vo  Viedni, 
1709 – zložil tretiu probáciu v Linzi, 1710 – 1712 učiteľ 
humanistiky a prézes kongregácie v Kluži, 1713 – kazateľ 
vo  Varaždine, 1714 – 1715 prokurátor a  poradca 
v  Kluži, 1716 – 1720 superior, farár a  školský prefekt 
v  Prešove, 1721 – 1723 rektor, prokurátor a  správca 
knižnice v  Levoči, 1724 – 1727 superior a  prokurátor 
v  Jágri, 1728 – 1729 superior, farár a  školský prefekt 
v  Prešove, 1730 – 1732 rektor, prokurátor, správca 
knižnice a  školský prefekt v  Levoči, 1733 – 1736 
rektor, prokurátor, školský prefekt a prézes kongregácie 
v  Skalici, 1737 – 1738 regens konviktu, školský prefekt 
a  poradca v  Trenčíne, 1739 – 1742 farár a  superior 
v  Prešove, 1743 – regens konviktu a  poradca v  Levoči, 
1744 – 1745 špirituál, admonitor a  poradca v  Prešove, 
1746 – superior, farár a  školský prefekt v  Baia Mare, 
1747 – superior, farár a operarius v Rožňave, 1748 – 1755 
superior, školský prefekt, prézes kongregácie a operarius 
v Spišskej Kapitule, 1756 – spovedník a poradca v Jágri, 
1757 – spovedník v  Spišskej Kapitule, 1758 – poradca 
a  spovedník v  Jágri, 1759 – 1761 špirituál a  admonitor 
v Spišskej Kapitule, 1762 – 1764 spovedník a ošetrovateľ 
v Levoči.248

1756 – 1758
GRAFF Gabriel, moravus
Narodil sa 24. marca 1696 v Příbore, do SJ vstúpil 24. 

februára 1713 v Trnave, zomrel 23. mája 1759 v Košiciach.
V rokoch 1714 – 1717 absolvoval noviciát v Trnave 

a  bol aj  študentom filozofie, 1718 – učiteľ gramatiky 
v  Skalici, 1719 repetítor matematiky vo  Viedni, 1720 
učiteľ gramatiky v  Trnave, 1721 – pomocník regensa, 
učiteľ gramatiky a  prézes kongregácie, 1722 – 1725 
študent teológie a pomocník správcu knižnice v Trnave, 
1726 – zložil tretiu probáciu v Judenburgu, 1727 – 1728 
profesor matematiky, špirituál, historik domu 
a  spovedník v  Trnave, 1729 – 1730 profesor filozofie 
a matematiky, katechéta v Košiciach.249
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1759
ARVAI (ÁRVAY) Juraj, hungarus
Narodený 27. apríla 1698 v  Jágri, do  SJ  vstúpil 17. 

októbra 1714 v Trenčíne, profesom sa stal 2. februára 1732 
v Trnave, zomrel 7. júla 1759 v Spišskej Kapitule.

V roku 1715 začal noviciát v Trenčíne, 1716 – noviciát 
v  Jágri, 1717 – repetítor humanistiky v  Leobene, 1718 
učiteľ gramatiky v Trnave, 1719 – 1721 študent filozofie 
v  Grazi, 1722 – repetítor matematiky vo  Viedni, 
1723 – 1724 učiteľ gramatiky a  humanistiky, prézes 
kongregácie v  Trnave, 1725 – učiteľ rétoriky a  prézes 
kongregácie v  Košiciach, 1726 – 1729 študent teológie 
v  Trnave, 1730 – učiteľ gramatiky, katechéta a  historik 
domu v  Jágri, 1731 – zložil tretiu probáciu v  Banskej 
Bystrici, 1732 – 1739 profesor matematiky, filozofie, 
kazuistiky, polemiky a  kanonického práva, prefekt 
gymnázia, kazateľ, spovedník, prézes kongregácie, 
poradca v Trnave, 1740 – 1743 profesor teológie, dekan 
filozofie, kazateľ a  poradca v  Košiciach, 1744 – 1746 
dekan a  profesor teológie, poradca, regens seminára 
a  poradca v  Trnave, 1747 – 1749 rektor v  Košiciach, 
1750 – 1752 rektor, prokurátor a  správca knižnice 
v Pécsi, 1753 – 1758 kazateľ, správca knižnice, poradca 
v  Košiciach, 1759 – superior, školský prefekt a  prézes 
kongregácie v Spišskej Kapitule.250

1760 – 1766
SZALI Štefan, hungarus
Narodený 23. augusta 1697 vo Vrbovom, do SJ vstúpil 

27. februára 1716 v Trnave, profesom sa stal 15. augusta 
1733 v Žiline.

V roku 1717 ukončil noviciát v Trnave, 1718 – učiteľ 
gramatiky v  Skalici, 1719 – 1722 študent filozofie 
a  učiteľ gramatiky v  Trnave, 1723 – učiteľ gramatiky 
v  Prešove, 1724 – učiteľ gramatiky v  Košiciach, 
1725 – 1728 študent teológie, 1729 kazateľ, katechéta 
a  spovedník v  Žiline, 1730 – zložil tretiu probáciu 
v  Banskej Bystrici, 1731 – 1732 učiteľ gramatiky, 
katechéta, spovedník, historik domu, operarius 
a kazateľ v Rožňave, 1734 – profesor etiky, subminister 
v Trnave, 1735 – kazateľ, katechéta a spovedník v Skalici, 
1736 – kazateľ, katechéta a  školský prefekt v  Banskej 
Bystrici, 1737 – 1751 kazateľ, poradca, minister, správca 
chrámu a  prézes kongregácie v  Skalici, 1752 – 1754 
superior, farár a školský prefekt v Prešove, 1755 – 1757 
superior, farár a školský prefekt v Žiline, 1758 – minister, 
správca chrámu, správca knižnice a poradca v Užhorode, 
1759 – minister, správca chrámu a  operarius v  Jágri, 
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1760 – 1766 superior, školský prefekt a  prézes 
kongregácie v  Spišskej Kapitule, 1767 – 1770 minister, 
správca chrámu a  školy, poradca, rektor a  prokurátor 
v Levoči, 1771 – 1773 spovedník v Trenčíne.251

1767 – 1773
KNOPP Karol, moravus
Narodený 16. októbra 1708 v Těšíne, do SJ vstúpil 9. 

októbra 1726 v Trenčíne, profesom sa stal 2. februára 1744 
v Trenčíne, zomrel v septembri 1777 v Spišskej Kapitule.

V  rokoch 1727 – 1728 absolvoval noviciát 
v  Trenčíne, 1729 – 1731 študent filozofie v  Trnave, 
1732 učiteľ gramatiky v  Košiciach, 1733 – 1734 učiteľ 
gramatiky a humanistiky, prézes kongregácie v Trenčíne, 
1735 – 1738 študent teológie v  Trnave, 1739 – učiteľ 
gramatiky a  prézes kongregácie v  Žiline, 1740 – zložil 
tretiu probáciu vo  Viedenskom Novom Meste, 
1741 – prézes kongregácie a  katechéta v  Temešvári, 
1742 – 1743 profesor filozofie a školský prefekt v Budíne, 
1744 – 1745 pomocník magistra novicov, spovedník 
a  správca knižnice v  Trenčíne, 1746 – profesor 
kazuistiky a  katechéta v  Trnave, 1747 – 1748 minister, 
správca chrámu, profesor biblistiky, dekan filozofickej 
fakulty, spovedník a  správca knižnice v  Košiciach, 
1749 – 1751 rektor v  Skalici, 1752 – 1754 rektor 
v Levoči, 1755 – riaditeľ iuniorátu a spovedník v Trnave, 
1756 – 1766 inštruktor tretej probácie, spovedník, 
poradca, rektor, farár a  prokurátor v  Banskej Bystrici, 
1767 – 1773 superior, školský prefekt a  prézes 
kongregácie v Spišskej Kapitule.252

Levočská rezidencia 
(1673 – 1689)

1673
LAKI (LAKY) Juraj, cassoviensis
Narodený 6. marca 1634 v  Košiciach, do  SJ  vstúpil 

5. novembra 1652 v  Spišskej Kapitule, profesom sa  stal 
2. februára 1670 v  Košiciach, zomrel 28. októbra 1685 
v Košiciach.
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V rokoch 1653 – 1654 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1655 – učiteľ gramatiky v Trenčíne, 1656 – 1658 študent 
filozofie v  Trnave, 1659 – učiteľ gramatiky v  Spišskej 
Kapitule, 1660 – 1661 učiteľ gramatiky a rétoriky, prézes 
kongregácie v Györi, 1662 – 1663 študent teológie a učiteľ 
humanistiky v  Trnave, 1664 – 1665 študent teológie 
v  Grazi, 1666 – učiteľ rétoriky a  prézes kongregácie 
v Bratislave, 1667 – zložil tretiu probáciu v Judenburgu, 
1668 – 1670 profesor filozofie, spovedník, katechéta, 
profesor etiky, prézes kongregácie a  prefekt gymnázia 
v  Košiciach, 1671 – superior, kazateľ a  spovedník 
v  Blatnom Potoku, 1673 – superior, operarius 
a  spovedník v  Levoči, 1674 – 1675 pomocník magistra 
novicov, špirituál, školský prefekt, spovedník a poradca 
v  Trenčíne, 1676 – 1677 regens seminára, profesor 
kazuistiky, spovedník, profesor kanonického práva 
v  Trnave, 1678 – 1679 profesor kazuistiky a  dialektiky, 
spovedník, historik a  poradca v  Pasove, 1680 – 1682 
profesor kazuistiky, školský prefekt, spovedník, poradca 
a dekan filozofickej fakulty v Košiciach, 1683 – profesor 
kanonického práva a spovedník v Grazi, 1684 – superior 
v Košiciach.253

1674 – 1676
VISZOCHANI František, slavus
Narodený 4. októbra 1621 vo Vysočanoch, do SJ vstúpil 

22. októbra 1639 vo  Viedni, vysvätený 30. marca 1652 
v  Grazi, profesom sa  stal 15. augusta 1656, zomrel 7. 
septembra 1696 v Trnave.

V rokoch 1640 – 1641 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1642 – učiteľ nižších tried v Humennom, 1643 – študent 
filozofie vo  Viedni, 1645 – študent filozofie v  Grazi, 
1646 – učiteľ nižších tried v  Bratislave, 1647 – učiteľ 
humanistiky v  Trnave, 1648 – učiteľ rétoriky a  prézes 
kongregácie v  Bratislave, 1649 – 1652 študent teológie 
v  Grazi, 1653 – učiteľ rétoriky, prézes kongregácie 
v  Trnave, 1654 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1655 – kazateľ, spovedník, poradca a  admonitor 
v  Gyöngyösi, 1656 – superior v  Nagyszöllösi, 
1657 – misia v  Carei, spovedník, 1658 – kazateľ, 
katechéta a  spovedník v  Trnave, 1659 – misia v  Carei, 
superior a  poradca, 1660 – kazateľ, špirituál, školský 
prefekt, spovedník, poradca a  admonitor v  Užhorode, 
1661 – spovedník, prefekt gymnázia, katechéta a kazateľ 
v  Komárne, 1662 – 1663 regens konviktu, prefekt 
gymnázia, katechéta a  kazateľ v  Trnave, 1664 – 1666 
kazateľ v  Rožňave, 1667 – 1668 superior a  spovedník 
v  Spišskej Kapitule, 1669 – 1673 kazateľ, spovedník, 
prefekt nižšej školy v  Trnave, 1674 – 1676 superior, 
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historik domu, spovedník v Levoči, 1677 – 1682 kazateľ, 
prefekt nižšej školy, spovedník, poradca a regens seminára 
v  Košiciach, 1683 – 1684 kazateľ, špirituál, admonitor 
a spovedník v Bratislave, 1685 – 1696 spovedník, regens 
seminára, poradca, kazateľ, profesor kazuistiky, historik 
kolégia a ošetrovateľ v Trnave.254

1677 – 1680
HRABOWSKI Mikuláš, slavus
Narodený 18. októbra 1638 v Hrabovej, do SJ vstúpil 

10. októbra 1657 v  Trnave, profesom sa  stal 2. februára 
1675 v Košiciach, zomrel 22. augusta 1683 vo Viedni.

V rokoch 1658 – 1659 absolvoval noviciát v Trenčíne, 
1660 – učiteľ gramatiky v Spišskej Kapitule, 1661 – 1664 
študent filozofie, učiteľ gramatiky a  pomocník správcu 
knižnice v Košiciach, 1665 – učiteľ gramatiky v Spišskej 
Kapitule, 1666 – učiteľ humanistiky a pomocník regensa 
v  seminári v  Košiciach, 1667 – 1670 študent teológie 
a  minister vo  Viedni, 1671 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1673 – 1676 kazateľ, školský prefekt, 
spovedník, prézes kongregácie, študent filozofie, správca 
chrámu, minister a dekan filozofickej fakulty v Košiciach, 
1677 – 1680 superior a spovedník v Levoči, 1681 – 1682 
rektor a kancelár v Košiciach, 1683 – profesor polemiky, 
spovedník a poradca vo Viedni.255

1681
TARNÓCZI (TARNOCZY) Štefan, hungarus
Narodený 20. augusta 1626 v  Dolných Lelovciach, 

do  SJ  vstúpil 18. novembra 1647 vo  Viedni, profesom 
sa stal 15. augusta 1665 v Košiciach, zomrel 20. septembra 
1689 v Györi.

V rokoch 1648 – 1649 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1650 – učiteľ gramatiky v  Györi, 1651 – 1653 študent 
filozofie v  Grazi, 1654 – učiteľ gramatiky v  Györi, 
1655 – učiteľ humanistiky v  Šoproni, 1656 – 1659 
študent teológie v Trnave, 1660 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1661 – spovedník, učiteľ humanistiky 
a prézes kongregácie v Užhorode, 1662 – 1666 profesor 
polemiky a  etiky, spovedník, historik kolégia, profesor 
filozofie, školský prefekt, regens seminára, katechéta 
a poradca v Košiciach, 1667 – 1668 profesor kazuistiky, 
operarius, spovedník, poradca a  regens seminára 
v Trnave, 1669 – regens konviktu, spovedník a poradca 
v  Šoproni, 1670 – 1671 rektor v  Györi, 1673 – 1677 
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profesor kazuistiky, kanonického práva a  biblistiky, 
spovedník, školský prefekt, historik kolégia, poradca 
v Trnave, 1678 – profesor kazuistky, spovedník, poradca 
v  Klagenfurte, 1679 – 1680 špirituál, admonitor, 
spovedník a  poradca v  Šoproni, 1681 – superior 
v  Levoči, 1682 – 1683 špirituál, admonitor, 
examinátor kandidátov, prézes kongregácie, spovedník 
a  poradca v  Bratislave, 1684 – spovedník v  Leobene, 
1685 – špirituál, admonitor, spovedník a  poradca 
v  Šoproni, 1686 – 1688 profesor kazuistiky, spovedník, 
regens seminára, špirituál, admonitor a  examinátor 
kandidátov v Trnave, 1689 – ošetrovateľ v Györi.256

1682
MARKIEVICZ Jakub
- pozri vyššie

1684 – 1686
RADECZI Ján, moravus
Narodený 24. novembra 1634 v  Biskupiciach (ČR), 

do SJ vstúpil 26. októbra 1657 v Trnave, profesom sa stal 
2. februára 1675 v  Trnave, zomrel 6. decembra 1699 
v Bratislave.

V  rokoch 1659 – 1659 absolvoval noviciát 
v Trenčíne, 1660 – učiteľ gramatiky v Györi, 1661 – 1663 
študent filozofie a  katechéta v  Trnave, 1664 – študent 
teológie, 1665 – 1667 študent teológie v  Trnave, 
1668 – 1669 minister, správca chrámu, spovedník, 
poradca a  operarius v  Užhorode, 1670 – zložil 
tretiu probáciu v  Györi, 1671 – učiteľ gramatiky 
a  spovedník v  Skalici, 1674 – 1677 farár, kazateľ 
a  misionár v  Ružomberku, 1678 – minister, kazateľ, 
spovedník, správca chrámu a  poradca v  Košiciach, 
1679 – 1682 minister, kazateľ, správca chrámu, spovedník 
a poradca v Košiciach, 1683 – minister, správca chrámu, 
lekárnik a  spovedník v  Trnave, 1685 – 1686 superior 
v  Levoči, 1686 – 1687 minister, správca chrámu, prézes 
kongregácie a spovedník v Trenčíne, 1689 – vicesuperior 
v Bánovciach nad Bebravou, 1690 – 1692 rektor a prézes 
kongregácie v  Bratislave, 1693 – 1699 minister, správca 
chrámu a spovedník v Trnave, 1700 špirituál, admonitor 
a spovedník v Bratislave.257

1687 – 1689
PERMAY Ladislav, hungarus
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Narodený 23. februára 1641 v Trenčíne, do SJ vstúpil 
10. júla 1657 v Trenčíne, profesom sa stal 15. augusta 1674 
v Trnave, zomrel 22. augusta 1698 v Košiciach.

V rokoch 1658 – 1659 absolvoval noviciát vo Viedni, 
1660 – 1662 študent filozofie v Grazi, 1663 – 1665 učiteľ 
gramatiky a humanistiky, prézes kongregácie v Bratislave, 
1666 – 1669 študent teológie v  Grazi, 1670 – zložil 
tretiu probáciu v  Judenburgu, 1671 – 1673 profesor 
filozofie, prézes kongregácie, spovedník a  misionár 
v  Košiciach, 1674 – 1677 superior a  kazateľ v  Skalici, 
1678 – 1680 magister novicov, špirituál, admonitor, 
historik kolégia, školský prefekt, kazateľ, spovedník 
a  poradca v  Trenčíne, 1681 – profesor kazuistiky, 
špirituál, admonitor a spovedník v Trnave, 1682 – 1686 
rektor a  magister novicov v  Trenčíne, 1687 – 1689 
superior, kazateľ, školský prefekt a  spovedník v Levoči, 
1690 – 1693 rektor v  Košiciach, 1694 – 1696 rektor 
v  Levoči, 1697 – 1698 rektor a  školský prefekt 
v Košiciach.258

Levočské kolégium (1690 – 1773)

1690 – 1693
MARKIEVICH Jakub
- pozri vyššie

1694 – 1696
PERMAY Ladislav
- pozri vyššie

1697 – 1699
BERZEVICZI Henrich, hungarus
Narodený 1. novembra 1650 v Brezovici, do SJ vstúpil 

14. októbra 1669 v  Trnave, profesom sa  stal 2. februára 
1687, zomrel 20. júna 1713 v Banskej Bystrici.

V  roku 1670 začal noviciát v  Trenčíne, 
1671 – absolvoval noviciát v  Leobene, 1673 – 1675 
študent filozofie a  repetítor matematiky v  Grazi, 
1676 – učiteľ gramatiky v  Užhorode, 1677 – učiteľ 
gramatiky v  Košiciach, 1678 – 1681 študent teológie, 
prézes kongregácie, učiteľ humanistiky a  profesor 
matematiky v Trnave, 1682 – učiteľ humanistiky a prézes 
kongregácie v  Trenčíne, 1683 – zložil tretiu probáciu 
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v Judenburgu, 1685 – 1687 profesor filozofie a spovedník 
v  Trnave, 1688 – kazateľ a  spovedník v  Prešove, 
1689 – kazateľ, spovedník a  poradca v  Gyöngyösi, 
1690 – 1693 profesor matematiky a  kazuistiky, 
spovedník a  historik domu v  Trnave, 1691 – profesor 
kazuistiky a  spovedník v  Grazi, 1695 – profesor 
kazuistiky, špirituál, examinátor kandidátov, admonitor, 
školský prefekt a spovedník v Gorici, 1697 – 1699 rektor 
a školský prefekt v Levoči, 1700 – 1707 rektor a magister 
novicov v Trenčíne, 1708 – profesor matematiky, prefekt 
iuniorátu, spovedník v  Grazi, 1709 – 1710 rektor 
a  magister novicov v  Trenčíne, 1711 – 1712 inštruktor 
tretej probácie, špirituál, admonitor a  spovedník 
v Judenburgu.259

1700
OWCSAROVICH Tomáš, slavus
Narodený 20. decembra 1653 v  Hostí, do  SJ  vstúpil 

14. októbra 1670 v Bratislave, profesom sa stal 2. februára 
1688 v Trnave, zomrel 2. marca 1700 v Levoči.

V  roku 1673 učiteľ gramatiky v  Trenčíne, 
1674 – študent filozofie, 1677 – 1678 učiteľ 
gramatiky v  Levoči, 1679 – 1682 študent teológie 
v  Grazi, 1683 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1684 – 1688 študent filozofie, katechéta, školský 
prefekt, prézes kongregácie, spovedník a  poradca 
v  Záhrebe, 1689 – 1692 pomocník magistra novicov, 
špirituál, admonitor, spovedník a  poradca v  Trenčíne, 
1693 – 1695 rektor v Záhrebe, 1696 – minister, správca 
chrámu a spovedník v Grazi, 1697 – viceregens kolégia 
Pázmaneum vo  Viedni, 1698 – 1699 regens kolégia 
v Trnave, spovedník a profesor biblistiky, 1700 – rektor 
v Levoči.260

1701 – 1703
SCHRETTER Karol, hungarus
Narodený 12. februára 1644 v Kremnici, do SJ vstúpil 

2. októbra 1662 v Trenčíne, profesom sa stal 15. augusta 
1677 v Trnave, zomrel 20. júla 1717 v Györi.

V  roku 1663 ukončil noviciát v  Trenčíne, 
1665 – učiteľ gramatiky v Banskej Bystrici, 1666 – učiteľ 
gramatiky v  Trenčíne, 1667 – 1668 učiteľ humanistiky, 
študent teológie a pomocník správcu knižnice v Trnave, 
1669 – 1671 študent teológie v  Grazi, 1673 – misionár 
v  Košiciach, 1674 – kazateľ, spovedník a  poradca 
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v  Szatmáre, 1675 – minister, správca chrámu, profesor 
etiky, spovedník a  katechéta v  Košiciach, 1676 – 1678 
študent filozofie, katechéta a  spovedník v  Trnave, 
1680 – 1681 študent filozofie a  spovedník vo  Viedni, 
1682 – 1685 superior, kazateľ, prézes kongregácie 
v  Banskej Bystrici, 1686 – regens kolégia v  Trnave, 
spovedník, 1687 – 1689 rektor v  Györi, 1690 – 1691 
superior, kazateľ, školský prefekt a spovedník v Komárne, 
1692 – 1698 profesor kazuistiky, kanonického práva 
a  polemiky, školský prefekt, spovedník, poradca 
a  historik domu v  Trnave, 1699 – minister, správca 
chrámu a spovedník v Grazi, 1700 – spovedník a regens 
konviktu v Trnave, 1701 – 1703 rektor a školský prefekt 
v  Levoči, 1704 – 1706 regens seminára a  spovedník 
v  Trnave, 1707 – operarius a  spovedník v  Györi, 
1708 – 1709 profesor kazuistiky, špirituál, admonitor 
a  spovedník v Záhrebe, 1710 – 1714 špirituál, poradca, 
admonitor, spovedník v  Trnave, 1715 – 1717 správca 
knižnice, špirituál, admonitor a spovedník v Györi.261

1704 – 1706
BADLAHAR Ján, slavus
Narodený 15. júna 1649 v  Igrame, do  SJ  vstúpil 18. 

októbra 1666 v Trnave, profesom sa stal 2. februára 1684 
v Záhrebe, zomrel 25. novembra 1706 v Levoči.

V rokoch 1667 – 1668 absolvoval noviciát v Trnave, 
1669 – 1671 študent filozofie v  Trnave, 1673 – učiteľ 
gramatiky v  Trenčíne, 1674 – učiteľ gramatiky 
a  katechéta v  Levoči, 1675 – 1678 študent teológie 
vo  Viedni, 1679 – 1680 učiteľ gramatiky, katechéta, 
spovedník, učiteľ humanistiky a  prézes kongregácie 
v  Levoči, 1681 – zložil tretiu probáciu v  Judenburgu, 
1682 – učiteľ rétoriky a humanistiky, prézes kongregácie 
a  spovedník v  Košiciach, 1683 – učiteľ rétoriky, 
prézes kongregácie v  Györi, 1684 – učiteľ rétoriky, 
prézes kongregácie v  Záhrebe, 1685 – 1686 kazateľ 
v  Leopoldove, 1687 – 1688 prokurátor, spovedník 
a poradca v Bratislave, 1689 – 1703 superior, spovedník 
a  kazateľ v  Kláštore pod Znievom, 1704 – 1706 rektor, 
školský prefekt v Levoči.262

1707
GALLIK Michal, hungarus
Narodený 11. mája 1653 v Radošine, do SJ vstúpil 8. 

januára 1670 v Györi, profesom sa stal 2. februára 1688 
v Trenčíne, zomrel 21. augusta 1707 v Krakove.
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V roku 1671 ukončil noviciát v Trenčíne, 1673 – 1675 
študent filozofie v  Grazi, 1676 – 1678 učiteľ gramatiky 
v  Trnave, 1680 – 1682 študent teológie vo  Viedni, 
1683 – zložil tretiu probáciu v Judenburgu, 1684 – 1688 
prokurátor, spovedník a  poradca v  Trenčíne, 
1689 – 1690 prokurátor, spovedník a poradca v Trnave, 
1691 – 1693 minister, správca chrámu, historik kolégia, 
spovedník a prokurátor v Trenčíne, 1694 – 1707 minister, 
správca chrámu, katechéta, spovedník, kazateľ a poradca 
v Levoči.263

1712 – 1715
SZÖRENI (SZÖRÉNYI) Alexander, 
hungarus
Narodený 23. februára 1664 v Nitre, do SJ vstúpil 22. 

októbra 1681 v Trnave, profesom sa stal 2. februára 1699 
v Košiciach, zomrel 16. septembra 1719 v Trnave.

V  rokoch 1682 – 1683 absolvoval noviciát 
v  Trnave, 1684 – repetítor humanistiky, 1685 – 1689 
študent filozofie a  magister gramatiky v  Trnave, 
1690 – 1691 magister gramatiky a  rétoriky v  Levoči, 
1692 – 1695 študent teológie v  Trnave, 1696 – kazateľ 
a  spovedník v  Jágri, 1697 – 1701 profesor filozofie 
v  Košiciach, 1702 – 1704 profesor filozofie v  Grazi, 
1705 – 1709 profesor kazuistiky a  kanonického práva, 
prefekt nižšej školy v  Trnave, 1710 – 1711 regens 
Pázmanea, 1712 – 1715 rektor v  Levoči, 1716 – 1719 
regens seminára a špirituál v Trnave.264

1716 – 1717
BOSSANI Ondrej, hungarus
Narodený 13. novembra 1673 v Bošanoch, do SJ vstúpil 

21. novembra 1689 v Trnave, profesom sa stal 2 februára 
1707 v Trnave, zomrel 19. novembra 1730 v Trnave.

V roku 1691 ukončil noviciát v Trnave, 1692 – repetítor 
humanistiky v  Leobene, 1693 – 1695 študent filozofie 
v Grazi, 1697 – učiteľ gramatiky v Bratislave, 1698 – učiteľ 
humanistiky a prézes kongregácie v Trnave, 1699 – učiteľ 
humanistiky a  prézes kongregácie v  Gyöngyösi, 
1700 – 1703 študent teológie v  Trnave, 1704 – zložil 
tretiu probáciu v  Györi, 1705 – Viedeň, 1707 – 1715 
profesor etiky a  filozofie, špirituál, katechéta, profesor 
kazuistiky, prézes kongregácie, regens seminára, profesor 
kanonického práva a  poradca v  Trnave, 1716 – 1717 
rektor a  správca knižnice v  Levoči, 1718 – 1720 rektor 
v Košiciach, 1721 minister, profesor kazuistiky a správca 
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chrámu v  Budíne, 1722 – 1724 Romae Paenit, ungar., 
1725 – 1727 regens Pázmanea vo  Viedni, 1728 – 1730 
poradca, ošetrovateľ v Trnave.265

1718 – 1720
KECKÉS František, hungarus
Narodený 31. mája 1676 v Petöháza, do SJ vstúpil 21. 

decembra 1693 v  Šoproni, profesom sa  stal 2. februára 
1711 v Ala Iulii, zomrel 20. októbra 1740 v Györi.

V rokoch 1694 – 1695 absolvoval noviciát v Šoproni, 
1696 – učiteľ gramatiky v  Köszegu, 1697 – 1699 
študent filozofie vo  Viedni, 1700 – 1702 učiteľ 
gramatiky a regens konviktu v Györi, 1703 – 1704 učiteľ 
humanistiky a  prefekt filozofickej fakulty v  Košiciach, 
1705 – 1708 študent teológie vo  Viedni, 1709 – zložil 
tretiu probáciu v  Linzi, 1710 – 1713 kazateľ, profesor 
filozofie a  kazuistiky, spovedník, poradca a  regens 
konviktu v  Kluži, 1714 – 1717 profesor kazuistiky 
a  kanonického práva, poradca, regens konviktu, 
dekan filozofickej fakulty, examinátor právnych vied 
v  Košiciach, 1718 – 1720 rektor a  správca knižnice 
v  Levoči, 1721 – 1723 rektor v  Košiciach, 1724 – 1725 
regens seminára a  poradca v  Trnave, 1726 – 1727 
špirituál, admonitor, examinátor kandidátov, poradca 
v  Banskej Bystrici, 1728 – regens seminára a  poradca 
v Budíne, 1729 – regens kolégia Pázmaneum vo Viedni, 
poradca, 1730 – 1733 rektor, regens seminára v Trnave, 
1734 – 1740 regens konviktu a poradca v Györi.266

1721 – 1723
PALUGYAI Ján
- pozri vyššie

1724
GARAISKI Ján, slavus
Narodený 8. mája 1679 v  Jaslovciach (Jaslovské 

Bohunice), do  SJ  vstúpil 14. októbra 1697 v  Bratislave, 
profesom sa  stal 2. februára 1715 v  Trnave, zomrel 9. 
novembra 1750 v Trenčíne.

V  rokoch 1698 – 1699 absolvoval noviciát 
v Bratislave, 1702 – 1707 pomocník prézesa kongregácie, 
študent filozofie a  učiteľ gramatiky v  Košiciach, 
1708 – študent teológie na  Pázmaneu, 1709 – 1711 
študent teológie v Trnave, 1712 – zložil tretiu probáciu 
v  Judenburgu, 1713 – prefekt teológie, 1714 – kazateľ 
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v  Banskej Bystrici, 1715 – 1718 prokurátor a  operarius 
v  Trnave, 1719 – 1720 superior a  kazateľ v  Kláštore 
pod Znievom, 1721 – 1723 rektor, prokurátor a školský 
prefekt v  Skalici, 1724 – 1726 rektor, prokurátor 
a  správca knižnice v  Levoči, 1727 – 1729 rektor, 
prokurátor a školský prefekt v Skalici, 1730 – prokurátor 
a poradca v Trenčíne, 1731 – 1732 prokurátor a poradca 
v Košiciach, 1733 –  1745 prokurátor a poradca v Banskej 
Bystrici, 1746 – 1750 prokurátor a poradca v Trenčíne.267

1727 – 1729
BORZA Michal
- pozri vyššie

1730 – 1732
PALUGYAI Ján
- pozri vyššie

1733 – 1735
KONTIL Ondrej, hungarus
Narodený 30. novembra 1679 v  Papradnom, 

do SJ vstúpil 27. októbra 1696 v Köszegu, profesom sa stal 
2. februára 1714 v Banskej Štiavnici, zomrel 13. februára 
1744 v Skalici.

V  rokoch 1696 – 1697 absolvoval noviciát 
v  Köszegu, 1699 – učiteľ gramatiky v  Skalici, 1700 –  
1704 študent filozofie a  učiteľ gramatiky v  Trnave, 
1705 – učiteľ rétoriky a  prézes kongregácie v  Banskej 
Bystrici, 1706 – 1707 študent teológie v  Trnave, 
1708 – študent teológie vo  Viedni, 1709 – študent 
teológie v Trnave, 1710 – zložil tretiu probáciu v Linzi, 
1711 – 1721 kazateľ, poradca, katechéta a  špirituál 
v Banskej Štiavnici, 1722 – 1723 superior, farár, kazateľ, 
katechéta, školský prefekt v Rožňave, 1724 – 1726 rektor, 
prokurátor a  školský prefekt v  Skalici, 1727 – 1729 
superior, farár a  kazateľ v  Španej Doline, 1730 – 1732 
rektor, prokurátor, školský prefekt a prézes kongregácie 
v  Skalici, 1733 – 1735 rektor, správca knižnice, školský 
prefekt a  prokurátor v  Levoči, 1736 – 1739 prokurátor 
a  poradca v  Trnave, 1740 – 1741 špirituál, prézes 
kongregácie, poradca a  admonitor v  Spišskej Kapitule, 
1742 – 1743 regens konviktu, minister, správca chrámu 
v Trenčíne, 1744 – minister, správca chrámu a poradca 
v Skalici.268
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1736 – 1738
SZTANKAI Pavol, hungarus
Narodený 22. januára 1699 v Proči, do SJ vstúpil 18. 

marca 1716 v  Košiciach, profesom sa  stal 15. augusta 
1733, zomrel 30. apríla 1754 v Bratislave.

V  roku 1717 ukončil noviciát v  Košiciach, 
1718 – učiteľ gramatiky v  Bratislave, 1719 – študent 
filozofie vo  Viedni, 1720 – 1721 študent filozofie 
v  Trnave, 1722 – učiteľ gramatiky v  Ostrihome, 
1723 – 1724 učiteľ humanistiky, prézes kongregácie 
v  Košiciach, 1725 – 1728 študent teológie v  Trnave, 
1729 – učiteľ gramatiky v  Ostrihome, 1730 – zložil 
tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 1731 – 1735 
poradca a  prokurátor v  Trenčíne, 1736 – 1738 rektor, 
prokurátor, správca knižnice v  Levoči, 1739 – 1742 
rektor a  prokurátor v  Skalici, 1743 – 1745 vicerektor, 
školský prefekt a  prokurátor v  Köszegu, 1746 – 1748 
Jáger, na  misii v  Spišskom Štiavniku, 1749 – 1751 
rektor a školský prefekt v Levoči, 1752 – Jáger, na misii 
v  Spišskom Štiavniku, 1753 – 1754 superior, operarius, 
misionár a školský prefekt v Pezinku.269

1739 – 1742
ZARUBAL Bartolomej, moravus
Narodený 25. augusta 1692 v Nelešoviciach (Morava), 

do  SJ  vstúpil 25. februára 1713 v  Trenčíne, profesom 
sa stal 15. augusta 1727 v Košiciach, zomrel 22. februára 
1752 v Košiciach.

V  roku 1714 ukončil noviciát v  Olomouci, 
1715 – učiteľ gramatiky, pomocník regensa konviktu 
v Levoči, 1716 – učiteľ gramatiky v Prešove, 1717 – učiteľ 
humanistiky v  Košiciach, 1718 – učiteľ humanistiky, 
prézes kongregácie a  historik domu v  Levoči, 
1719 – pomocník regensa, učiteľ humanistiky a  prézes 
kongregácie v Trenčíne, 1720 – študent teológie v Grazi, 
1721 – 1723 študent teológie v  Košiciach, 1724 – zložil 
tretiu probáciu v Banskej Bystrici, 1725 – 1729 kazateľ, 
katechéta, profesor etiky a  filozofie, historik domu 
v  Košiciach, 1730 – superior, kazateľ a  farár v  Španej 
Doline, 1731 – 1732 prokurátor a  poradca v  Banskej 
Bystrici, 1733 – 1735 superior a  kazateľ v  Španej 
Doline, 1736 – minister, správca chrámu v  Košiciach, 
1737 – 1738 superior a  farár v  Prešove, 1739 – 1742 
rektor, prokurátor, správca knižnice a  školský prefekt 
v  Levoči, 1749 – 1750 prokurátor a  poradca v  Banskej 
Bystrici, 1751 – 1752 prokurátor v Levoči.270

269  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
3. R – Z, s. 1673. 
270  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 

1743 – 1745
PALLITSCH Ignác, hungarus
Narodený 16. augusta 1700 v  Banskej Bystrici, 

do  SJ  vstúpil 22. novembra 1718 v  Banskej Bystrici, 
profesom sa stal 2. februára 1736 v Liptovskom Mikuláši, 
zomrel v roku 1777 v Banskej Bystrici.

V rokoch 1719 – 1720 absolvoval noviciát v Banskej 
Bystrici, 1721 – učiteľ gramatiky v  Skalici, 1722 – 1724 
študent filozofie v  Trnave, 1725 – učiteľ gramatiky 
v  Skalici, 1726 – učiteľ v  škole a  katechéta v  Žiline, 
1727 – učiteľ humanistiky a  prézes kongregácie 
v  Banskej Bystrici, 1728 – 1729 študent teológie 
vo  Viedni, 1730 – 1731 študent teológie v  Košiciach, 
1732 – katechéta a kazateľ v Španej Doline, 1733 – zložil 
tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 1734 – kazateľ, 
spovedník a prézes kongregácie v Žiline, 1735 – profesor 
etiky a  špirituál v  Trnave, 1736 – 1737 misionár 
v Liptovskom Mikuláši, 1738 – 1739 kazateľ a spovedník 
v sv. Martinovi, 1740 – 1741 kazateľ, spovedník, poradca, 
špirituál v  Banskej Bystrici, 1742 – kazateľ a  poradca 
v  Trenčíne, 1743 – 1745 rektor, prokurátor a  špirituál 
v Levoči, 1746 – superior, misionár, špirituál a operarius 
v Liptovskom Mikuláši, 1748 – 1752 poradca, kontrolór 
kníh v rezidencii pri sv. Martinovi, 1753 – 1756 kazateľ, 
katechéta, spovedník, poradca a  školský prefekt 
v  Bratislave, 1757 – 1760 minister, správca chrámu, 
školský prefekt, správca knižnice a  poradca v  Levoči, 
1761 – minister, správca chrámu, správca knižnice 
a  katechéta v  Košiciach, 1762 – špirituál, admonitor 
a  operarius v  Prešove, 1763 – 1765 regens konviktu 
a  poradca v  Levoči, 1766 – 1767 minister, správca 
chrámu, spovedník a  admonitor v  Banskej Bystrici, 
1768 – 1771 minister, správca chrámu a  školy, poradca 
v  Trenčíne, 1772 – 1773 školský prefekt, spovedník 
a operarius v Spišskej Kapitule.271

1746 – 1748
SZADECZSKI Ján, hungarus
Narodený 10. apríla 1695 v Kolačíne, do SJ vstúpil 9. 

októbra 1717 v Trnave, profesom sa stal 2. februára 1732 
v Žiline, zomrel 21. januára 1763 v Spišskej Kapitule.

V rokoch 1718 – 1719 absolvoval noviciát v Trnave, 
1720 – učiteľ gramatiky a pomocník regensa v Trenčíne, 
1721 – 1722 učiteľ gramatiky a  humanistiky, prézes 
kongregácie v  Prešove, 1723 – 1726 študent teológie 
v  Košiciach, 1727 – zložil tretiu probáciu v  Banskej 
Bystrici, 1728 operarius v  Osijeku, 1729 – operarius 
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v  Belehrade, 1730 – farár v  Komárne, 1731 – 1733 
kazateľ, katechéta, historik domu, spovedník, poradca 
a  prézes kongregácie v  Žiline, 1734 – operarius, 
spovedník a poradca v Temešvári, 1735 – 1737 kazateľ, 
prézes kongregácie a  spovedník v  Trnave, 1738 – 1739 
superior, farár, školský prefekt a  operarius v  Žiline, 
1740 – 1745 Jáger, správca statku v Spišskom Štiavniku, 
1746 – 1748 rektor v Levoči, 1749 – Jáger, správca statku 
v  Spišskom Štiavniku, 1750 – 1756 superior, operarius, 
špirituál, katechéta a poradca v Kláštore pod Znievom, 
1757 – 1758 regens konviktu a  poradca v  Györi, 
1759 – 1762 špirituál, operarius, admonitor, superior 
a  farár v  Prešove, 1763 – špirituál, školský prefekt 
a admonitor v Spišskej Kapitule.272

1750 – 1751
SZTANKAI Pavol, hungarus
Narodený 22. januára 1699 v Proči, do SJ vstúpil 18. 

marca 1716 v Košiciach, profesom sa stal 15. augusta 1733 
v Trenčíne, zomrel 30. apríla 1754 v Bratislave.

V  roku 1717 ukončil noviciát v  Košiciach, 
1718 – učiteľ gramatiky v  Bratislave, 1719 – študent 
filozofie vo  Viedni, 1720 – 1721 študent filozofie 
v  Trnave, 1722 – učiteľ gramatiky v  Ostrihome, 
1723 – 1724 učiteľ humanistiky a  prézes kongregácie 
v  Košiciach, 1725 – 1728 študent teológie v  Trnave, 
1729 – učiteľ gramatiky v  Ostrihome, 1730 – zložil 
tretiu probáciu v Banskej Bystrici, 1731 – 1735 poradca 
a prokurátor v Trenčíne, 1736 – 1738 rektor, prokurátor 
a  správca knižnice v  Levoči, 1739 – 1742 rektor 
a  prokurátor v  Skalici, 1743 – 1745 vicerektor, školský 
prefekt a  prokurátor v  Köszegu, 1746 – 1748 Jáger, 
správca majetku v  Spišskom Štiavniku, 1749 – 1751 
rektor a  školský prefekt v  Levoči, 1752 – Jáger, správca 
majetku v  Spišskom Štiavniku, 1753 – 1754 superior, 
operarius, misionár a školský prefekt v Pezinku.273

1752 – 1754
KNOPP Karol
- pozri vyššie

1755 – 1758
PIROLT Ján, hungarus
Narodený 29. októbra 1698 v  Banskej Štiavnici, 

do SJ vstúpil 17. októbra 1714, profesom sa stal 2. februára 
1732, zomrel 9. mája 1758 v Levoči.
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V roku 1715 začal noviciát v Trenčíne, v roku 1716 
ukončil noviciát v Trnave, 1717 – 1719 študent filozofie 
vo  Viedni, 1720 – 1721 učiteľ gramatiky v  Šoproni, 
1722 – 1723 učiteľ humanistiky a  prézes kongregácie 
v  Banskej Bystrici, 1724 – 1727 študent teológie 
v  Trnave, 1728 kazateľ a  katechéta v  Leopoldove, 
1729 – zložil tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 
1730 – kazateľ, spovedník a katechéta v Spišskej Kapitule, 
1731 – profesor matematiky a  špirituál v  Trnave, 
1732 – kazateľ, poradca a prézes kongregácie v Trenčíne, 
1733 – kazateľ, poradca a  správca chrámu v  Blatnom 
Potoku, 1734 – 1737 kazateľ a spovedník v rezidencii pri 
sv. Martinovi, 1738 – 1739 superior, farár, kazateľ, prézes 
kongregácie v  Španej Doline, 1740 – 1741 pomocník 
magistra novicov, špirituál, admonitor, správca knižnice 
a  poradca v  Trenčíne, 1742 – 1743 superior, farár, 
špirituál a  prézes kongregácie v  Banskej Štiavnici, 
1744 – 1745 minister, správca chrámu a  knižnice, 
katechéta v Košiciach, 1746 – 1747 špirituál a admonitor 
v  Banskej Bystrici, 1748 – minister a  správca chrámu 
v  Levoči, 1749 – 1751 minister, správca chrámu 
a knižnice, katechéta a operarius v Košiciach, 1752 – 1754 
rektor a  správca knižnice v  Skalici, 1755 – 1758 rektor 
a prokurátor v Levoči.274

1759
NEDECZKI Ladislav, hungarus
Narodený 12. januára 1703 v Nedeci, do SJ vstúpil 27. 

októbra 1719 v Trenčíne, profesom sa stal 2. februára 1737 
v Kluži, zomrel 17. februára 1759 v Jágri.

V rokoch 1720 – 1721 absolvoval noviciát v Trenčíne, 
1722 – učiteľ gramatiky v  Skalici, 1723 – 1725 študent 
filozofie v  Trnave, 1726 – učiteľ gramatiky v  Komárne, 
1727 – 1729 učiteľ gramatiky a  humanistiky, prézes 
kongregácie v  Bratislave, 1730 – 1731 študent teológie 
vo  Viedni, 1732 – 1733 študent teológie v  Trnave, 
1734 – učiteľ humanistiky, prézes kongregácie, historik 
domu a  operarius v  Komárne, 1735 – zložil tretiu 
probáciu v Banskej Bystrici, 1736 – profesor etiky, kazateľ 
a  špirituál v  Košiciach, 1737 – 1739 profesor filozofie 
a historik domu v Kluži, 1740 – 1742 profesor polemiky 
a kanonického práva, školský prefekt, prézes kongregácie 
a  poradca v  Jágri, 1743 – 1744 profesor kanonického 
práva, prézes kongregácie a  operarius v  Košiciach, 
1745 – 1746 profesor teológie, prézes kongregácie, 
poradca a školský prefekt v Györi, 1747 – 1749 profesor 
teológie a  poradca v  Košiciach, 1750 – 1754 regens 
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kolégia v Trnave, 1755 – 1758 rektor, inštruktor terciárov 
v Jágri, 1759 – rektor a prokurátor v Levoči.275

1760 – 1762
SZILACSEK Pavol, slavus
Narodený 12. januára 1706 v Skalici, do SJ vstúpil 28. 

októbra vo Viedni, sľuby zložil 2. februára 1740 v Banskej 
Bystrici, zomrel v roku 1783.

V  rokoch 1726 – 1727 študent filozofie vo  Viedni, 
1728 – učiteľ gramatiky v Banskej Bystrici, 1729 – učiteľ 
gramatiky v Gyöngyösi, 1730 – učiteľ gramatiky v Baia 
Mare, 1731 – učiteľ rétoriky a  prefekt filozofie v  Kluži, 
1732 – učiteľ humanistiky, historik domu a  prézes 
kongregácie v  Jágri, 1733 – učiteľ rétoriky v  Györi, 
1734 – 1737 študent teológie v  Trnave, 1738 – učiteľ 
gramatiky a  prézes kongregácie v  Banskej Štiavnici, 
1739 – zložil tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 
1740 – 1743 kazateľ, katechéta, superior, farár a  prézes 
kongregácie v Španej Doline, 1744 – prézes kongregácie, 
kazateľ, spovedník a historik domu v Skalici, 1745 – farár 
a katechéta v Prešove, 1746 – 1747 kazateľ, školský prefekt 
a  poradca v  Rožňave, 1748 – 1751 kazateľ, spovedník 
a špirituál v rezidencii pri sv. Martinovi, 1752 – minister 
a  správca chrámu v  Györi, 1753 – 1754 superior, farár, 
správca chrámu a  školy v  Žiline, 1755 – 1758 rektor 
a  správca knižnice v  Skalici, 1759 – minister, správca 
chrámu v  Trnave, 1760 – 1762 rektor, prokurátor 
a správca knižnice v Levoči, 1763 – prokurátor v Trnave, 
1764 – 1768 superior, správca chrámu a školy v Kláštore 
pod Znievom, 1769 – 1770 prézes kongregácie 
a  operarius v  Trnave, 1771 – 1773 minister, správca 
chrámu v Banskej Bystrici.276

1763 – 1765
WILHELMB Jakub, hungarus
Narodený 20. januára 1703 v  Španej Doline, 

do SJ vstúpil 11. novembra 1724 v Košiciach, sľuby zložil 
2. februára 1737 v Levoči, zomrel 14. marca 1772 v Levoči.

V  rokoch 1725 – 1726 absolvoval noviciát 
v Košiciach, 1727 – 1729 učiteľ gramatiky a humanistiky, 
prézes kongregácie v  Trenčíne, 1730 – 1733 študent 
teológie v  Trnave, 1734 – kazateľ v  Banskej Štiavnici, 
1735 – zložil tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 
1736 – kazateľ a  katechéta v  Skalici, 1737 – kazateľ 
a  prézes kongregácie v  Prešove, 1738 – 1739 kazateľ, 
prézes kongregácie, katechéta a  spovedník v  Levoči, 

275  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
2. I – Q, s. 1081. 
276  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
3. R – Z, s. 1664. 

1740 – 1741 kazateľ, spovedník a  poradca v  Trenčíne, 
1742 – 1747 kazateľ, spovedník, poradca a  školský 
prefekt v Banskej Bystrici, 1748 – 1749 kazateľ v Trnave, 
1750 – 1753 kazateľ, spovedník, poradca a  špirituál 
v  Žiline, 1754 – 1757 minister, správca chrámu 
a  knižnice, katechéta v  Košiciach, 1758 – minister, 
správca chrámu v  Trnave, 1759 – 1761 rektor, školský 
prefekt a  správca knižnice v  Skalici, 1762 – regens 
konviktu v  Trenčíne, 1763 – 1765 rektor, prokurátor 
a správca knižnice v Levoči, 1766 – 1770 superior a farár 
v Prešove, 1771 – 1772 špirituál a admonitor v Levoči.277

1766 – 1767
GRUEBER Ignác, hungarus
Narodený 27. decembra 1699 v  Banskej Štiavnici, 

do SJ vstúpil 27. októbra 1715 v Banskej Bystrici, profesom 
sa stal 2. februára 1733 v Bratislave, zomrel 15. januára 
1769 v Trenčíne.

V rokoch 1716 – 1717 absolvoval noviciát v Banskej 
Bystrici, 1718 – v  Leobene, 1719 – učiteľ gramatiky 
v  Trnave, 1720 – 1722 študent filozofie vo  Viedni, 
1723 – učiteľ gramatiky a  pomocník regensa konviktu 
v Levoči, 1724 – učiteľ humanistiky a prézes kongregácie 
v Banskej Bystrici, 1725 – 1726 študent teológie v Trnave, 
1727 – 1728 študent teológie v  Košiciach, 1729 – zložil 
tretiu probáciu v  Banskej Bystrici, 1730 – na  misii 
v  Indii, 1761 – regens konviktu v  Trnave, 1762 – 1763 
rektor a  správca knižnice v Skalici, 1766 – 1767 rektor, 
prokurátor a  správca knižnice v  Levoči, 1768 – 1769 
ošetrovateľ v Trenčíne.278

1768 – 1770
SZALI Štefan
- pozri vyššie

277  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
3. R – Z, s. 1846 – 1847. 
278  LUKÁCS, Ladislaus. Catalogus generalis seu 
nomenclator personarum provinciae Austriae Societatis Iesu 
1. A – H, s. 470 – 471. 
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UČITEĽSKÝ ÚSTAV V SPIŠSKEJ 
KAPITULE 

Východiská k vzniku Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule

Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule vznikol v  roku 
1819. Jeho počiatky, priame dôvody a okolnosti vzniku 
tejto dôležitej inštitúcie však siahajú už  do  obdobia 
konca 18. storočia. Alojz Miškovič, historik, literárny 
historik a  svojho času profesor a  správca Učiteľského 
ústavu v  Spišskej Kapitule, charakterizuje toto obdobie 
ako obdobie „západoeurópskeho myšlienkového vre-
nia“.279 Búrlivé zmeny vo  vnímaní národov sa  prejavili 
aj  u  Slovákov, a  to  predovšetkým na  literárnom 
a  jazykovednom poli v  podobe tzv. bernolákovského 
obdobia. To  sa  de  facto začalo kodifikáciou prvej 
spisovnej slovenčiny v  roku 1787 Bernolákovou 
Dissertatio philologico-critica de  litteris Slavorum 
(Filologicko-kritická dizertácia o  písmenách Slovákov). 
Táto prvá kodifikovaná verzia slovenčiny bola založená 
na  kultúrnej západoslovenčine. Napriek tejto západnej 
orientácii Bernolákovho jazykového prototypu našlo 
uvedené proslovenské hnutie svoju pozitívnu odozvu 
aj  vo  východnejších oblastiach dnešného Slovenska, 
konkrétne aj  v  len nedávno zriadenej Spišskej diecéze. 
Myšlienky na  šírenie slovenského jazyka a  literatúry 
sem priniesli členovia Učeného slovenského tovarišstva, 
založeného v  roku 1792 v  Trnave, ktorí pochádzali 
zo Spiša. Mnohí z nich sa stali jeho členmi ako študenti 
na západe krajiny. Patrili sem Adam Argaj (Argay), Jozef 
Bednárik (bohoslovec v  Bratislave), Daniel Grotovský 
(kaplán v  Trstenej), Juraj Gebzay (farár v  Kvačanoch), 
Jozef Klinovský (Klinovszky, bohoslovec v  Bratislave), 
Juraj Klusay (kaplán v Ružomberku), Jozef Košovič (farár 
v Ludrovej), Pavol Kreskay (farár v Liptovskom Mikuláši), 
Peter Lieskovský, Demeter Matiašovský (Matiasovszky, 
správca kaplánky v Liptovských Matiašovciach) a Matúš 
Trstenský (farár v Trstenej).280 Paradoxne tak opatrenia 

279 MIŠKOVIČ, Alojz. Juraj Palless v dejinách slovenského 
školstva. In MIŠKOVIČ, A. (ed.). Pamätník 110 ročnice 
založenia Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1931, s. 61.
280 ŠMÁLIK, Štefan. Dejiny Spišského biskupstva. Dostupné 
online : http://smalik. szm. com/htm/prace/spisskebiskupstvo. 

cisára Jozefa II. na  zavedenie generálneho seminára 
v Bratislave, ktoré znemožnili vznik Spišského seminára 
už  na  konci 18. storočia, napomohli sústreďovaniu 
proslovenských síl v  generálnom seminári a  šíreniu 
týchto myšlienok cez ordinovaných novokňazov späť 
na Spiš.

V  samotnej Spišskej diecéze sa  prejavovali 
najskôr samostatné snahy jednotlivých diecéznych 
či  rehoľných kňazov, predovšetkým na poli literárnom. 
Spomenúť tu  treba aspoň pátra ThDr., PhDr. Serafína 
Bosáka, OFMConv. (1713 Podvlk, dnes v  PL – 1785 
Odorín), rehoľného kňaza, misionára a  kazateľa, 
autora slovenských kníh o  duchovnom živote, ďalej 
Melchiora Andreánskeho (Andreánszky, 1783 Liptovský 
Ondrej – 1851 Hybe), autora katechetických kníh 
v  slovenčine alebo Jána Evanjelistu Nálepku (1792 
Nižné Lapše, dnes v PL – 1858 Spišská Kapitula), kňaza 
a  básnika bernolákovskej generácie, neskôr spišského 
kanonika.

Po vzniku Spišského kňazského seminára v roku 1815 
sa tieto roztrúsené hnutia inteligencie sústredili v Spišskej 

htm (6. 9. 2019).

Spišský biskup Michal, barón Brigido (1807 – 1816), 
podporovateľ bernolákovcov v Spišskej Kapitule.

Kapitule, ktorá sa  tak stala nielen duchovným, ale 
aj kultúrnym a na vtedajšiu dobu rozvinutým vedeckým 
centrom Slovákov – bernolákovcov – v severovýchodnej 
časti Uhorska. Je  namieste spomenúť aspoň 
niektorých kapitulských dejateľov – podporovateľov 
bernolákovského hnutia či  priamo bernolákovcov. Za 
zmienku v prvom rade stojí napríklad spišský biskup 
Michal, barón Brigido (spišský biskup 1807 – 1816), 
zakladateľ Spišského kňazského seminára, ktorý prejavil 
mimoriadnu náklonnosť k  slovenským emancipačným 
snahám, podporoval bernolákovcov a  rozširoval 
slovenské knihy, ba navyše sa obklopil spolupracovníkmi 
z radov kňazov zanietených za pozdvihnutie Slovákov.281

Patrí sem aj  spišský kanonik Juraj Paleš (Palless, 
1753 – 1833), prvý riaditeľ Učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule a  autor najstaršej pedagogickej odbornej 
publikácie v  bernolákovskej slovenčine Paedagogia 
Slowenská pre Triwiálské školi Biskúpstwa Spišského, 
vydanej v  Levoči v  roku 1820. V  Spišskej Kapitule 
pôsobil aj  bernolákovec Daniel Udránsky (Udránszky, 
1768 – 1846), prvý rektor tunajšieho kňazského 
seminára a  neskôr tiež riaditeľ tunajšieho učiteľského 
ústavu, či  už  spomínaný profesor a  špirituál Spišského 
kňazského seminára Jozef Klinovský (1772 – 1832), 
ktorý sa  stal členom Slovenského učeného tovarišstva 
už  ako bohoslovec v  Bratislave. Práve v  takomto 
prostredí Spišskej Kapituly nasledujúci spišský biskup 
Ján Ladislav Pyrker (sp. biskup 1819 – 1821) založil 
v  roku 1819 učiteľský ústav – prípravovňu na  vý-
chovu učiteľov pre rurálne školy. Napriek nutnému 
konštatovaniu, že  založenie tohto učiteľského ústavu 
musíme v  perspektíve stavu školstva na  vidieku 
v danom období logicky brať ako pragmatické opatrenie 

281 Michal, barón Brigido de Brezovitz et Mahrenfels. 
Narodil sa 8. 2. 1742 v Terste (Taliansko). Pochádzal z 
talianskeho šľachtického rodu a mal titul barón. Teológiu 
vyštudoval v Grazi a svoje pôsobenie začal u pražského 
arcibiskupa Przihovského, ktorý bol bratom jeho matky. 
Neskôr pôsobil na arcibiskupstve v Ostrihome u arcibiskupa 
Bathánya. 6. 11. 1776 bol inštalovaný za spišského kanonika 
a 2. 5. 1777 dostal titul liptovského archidiakona. V rokoch 
1780 – 1787 pôsobil ako farár v Levoči. Za spišského biskupa 
bol menovaný už r. 1787, no v tom istom roku mu Jozef II. 
udelil kniežací titul a ľubľanské arcibiskupstvo. Zo Slovinska 
sa však musel r. 1807 kvôli napoleonským vojnám vrátiť. 
František I. ho 18. 1. 1807 menoval za spišského biskupa a 13. 
3. toto menovanie potvrdil aj pápež Pius VII. 18. 5. bol Michal 
Brigido v Katedrále sv. Martina slávnostne intronizovaný. Bol 
maltézskym rytierom, asistentom Sv. Stolice a kráľovským 
štátnym radcom. O niekoľko rokov však začal chorľavieť 
a utiahol sa do svojho rodiska, kde 23. 6. 1816 zomrel. Tam 
je aj pochovaný. ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí 
biskupi. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 1996, s. 22, 23.

či  dokonca pedagogický pokus, snahu o  naplnenie 
tereziánskych reforiem Ratio educationis z  roku 1777, 
inštitúcia Preparandie282 – učiteľskej prípravovne v Spiš-
skej Kapitule – tak v  konečnom dôsledku zohrala 
v 19. storočí svoju veľmi dôležitú úlohu aj ako živná pôda 
zrodu a  vývoja časti mladej slovenskej vzdelanostnej 
a kultúrnej elity.

Spišská Kapitula v poslednej 
štvrtine 18. storočia

Posledná štvrtina 18. storočia sa v Spišskej Kapitule 
niesla v  znamení veľkých zmien. V  prvom rade pápež 
Klement XIV. (1769 – 1774) dňa 21. júla 1773 svojím 
breve Dominus ac Redemptor zrušil Spoločnosť Ježišovu. 
Na  Spiši sa  tým definitívne končí éra jezuitského 
vzdelávania laikov. Jezuitskí pátri boli inkardinovaní 
do jednotlivých diecéz medzi diecézne kňazstvo, jezuitské 
školy boli zatvorené – hoci levočské gymnázium 
viedli exjezuiti až  do  roku 1776 – prípadne boli tieto 
školy premenené na  štátne školy. Budovy jezuitských 
rezidencií, škôl a konviktov v Spišskej Kapitule a v Levoči 
pripadli spolu s beneficiálnymi majetkami kráľovskému 
fisku. Už o pár rokov nato sa však udiala aj nesmierne 
dôležitá pozitívna udalosť konca 18. storočia. Vzniklo 
Spišské biskupstvo.

Pokusy o  erigovanie samostatného biskupstva 
na Spiši sa tiahnu celými známymi dejinami.283 Na konci 
18. storočia však po  mnohých predchádzajúcich 
pokusoch nevyšla myšlienka na zriadenie tejto inštitúcie 
z cirkevných kruhov, ako to bolo napríklad za arcibiskupa 
Pázmaňa v roku 1629, ale zo strany svetského panovníka. 
Pázmaňovej myšlienky na  rozdelenie Ostrihomskej 
arcidiecézy sa  po  vyše sto rokoch znova chopil najprv 
cisár Karol VI. (ako uhorský kráľ Karol III., 1711 – 1740), 
ktorý sa rozhodol z titulu svojho úradu apoštolského kráľa 
mocou výsostného patronátneho práva ustanoviť nové 

282 Preparandia – z lat. praeparare – pripravovať. Prípravka 
kandidátov na učiteľstvo. Až do prvej dekády 20. stor. sa školy, 
určené pre výchovu budúcich učiteľov chápali ako tzv. 
učiteľské prípravky, nazývané podľa latinského termínu aj ako 
„preparandie“.
283 Pokusy podrobne popísal ŠPIRKO, Jozef. Začiatky 
spišského biskupstva – snahy v minulosti o jeho zriadenie. 
In GALAN, P. (ed.). Mons Sancti Martini. Vrch sv. Martina. 
Ružomberok : LEV, 1947, s. 21 – 53. Podobne HROMJÁK, 
Ľuboslav. Okolnosti, snaženia a priebeh vzniku Spišskej 
diecézy. In Nové horizonty, I, 2007/1, s. 14 – 19.
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diecézy. Vojna s Osmanmi to však prekazila. S úmyslom 
prerozdeliť diecézy v  celom Uhorskom kráľovstve 
nastúpila na  trón aj  jeho dcéra Mária Terézia (uhorská 
kráľovná 1740 – 1780). Táto osvietená panovníčka 
sa  okrem iného zasadzovala za  skvalitnenie pastorácie 
širokých más. Ako uvádzala vo  svojom liste pápežovi, 
dlhoročné vojny boli jedinou prekážkou na uskutočnenie 
plánu zefektívniť cirkevnú správu v Uhorsku. Skutočnosť 
však bola trocha iná. Je  zrejmé, že  podobne ako 
v  predchádzajúcich storočiach, aj  teraz proti takémuto 
deleniu vládol v Ostrihome určitý odpor. Najvhodnejšou 
taktikou bolo preto počkať na  sedisvakanciu 
ostrihomského arcibiskupstva. Takáto príležitosť nastala 
v roku 1765, po smrti arcibiskupa Františka Barkóciho. 
Konkrétne plány na reštrukturalizáciu diecéz vypracovali 
začiatkom roka 1774 jeden z najvernejších cisárovniných 
uhorských radcov, barón František Koller a ostrihomský 
kanonik Juraj Richvaldský (Richwaldszky), ktorý 
pochádzal z Bardejova. Plán zahŕňal zriadenie Spišského, 
Banskobystrického a  Jasovského biskupstva oddelením 
z Ostrihomského arcibiskupstva. Koncom nasledujúceho 
roka s plánom súhlasil aj kaločský arcibiskup a budúci 
uhorský prímas Jozef Baťáň (Batthyány). Preštudovanie 
celej otázky a prípravné práce dostala na starosť uhorská 
kancelária pri cisárskom dvore.284 Nová diecéza Spiš 
mala obsahovať územie Spišskej župy okrem banského 
dištriktu – spolu 82 fár a  16 kaplánok, Liptovskú 
župu – 20 fár a  3  kaplánky a  Oravskú župu – 17 fár 
a 2 kaplánky – spolu 119 fár a 21 kaplánok. Kolegiátny 
kostol svätého Martina sa  mal stať katedrálou, 
prepoštský palác biskupskou rezidenciou. Ako dotáciu 
mal novovymenovaný biskup dostať prepoštské 
majetky s  ročným výnosom asi 6000 zlatých a majetky 
bývalého Štiavnického opátstva s  ročným výnosom 
okolo 14 000 zlatých. Kolegiátna kapitula sa  mala stať 
katedrálnou. Na  jej čele mal stáť veľprepošt, ktorému 
bola ako benefícium pridelená fara v Spišskom Podhradí. 
Pôvodný plán nezahrnoval zriadenie seminárov v každej 
z nových diecéz. Ich klerici mali študovať v Trnavskom 
seminári. Pre novú Spišskú diecézu bol stanovený počet 
38 seminaristov. Banský dištrikt – teda dekanát v povodí 
rieky Hnilec – mal pripadnúť Rožňavskej diecéze, 
nakoľko bol podľa viacerých názorov pri dvore bližšie 
k Rožňave.

Počas slávnosti 1. januára 1776 Mária Terézia 
oznámila menovanie arcibiskupa Baťáňa za  uhorského 
prímasa. Zároveň oznámila zriadenie troch nových 
diecéz, ktoré boli odčlenené z Ostrihomskej arcidiecézy 

284 TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo 
v Uhorsku. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 1995, s. 59 – 61.

a  menovanie príslušných troch biskupov – pre 
Spiš Karola Salbecka. 15. januára poslala pápežovi 
Piovi VI. (1775 – 1799) list, v  ktorom svoje konanie 
vysvetlila a  podrobne popísala navrhované rozdelenie 
Ostrihomskej arcidiecézy.285 Zaujímavé na  celej 
problematike je  absolutistické chápanie cisárovnej 
a  jej jemný nátlak na  Svätú stolicu. Toho istého dňa, 
15. januára 1776, totiž poslala všetkým trom novým 
diecéznym biskupom menovacie listiny – litterae 
collationales – a to bez čakania na odpoveď z Vatikánu. 
Pápež Pius VI. bez prieťahov vymenoval dvojčlennú 
komisiu kardinálov, ktorá mala prerozdelenie 
Ostrihomskej arcidiecézy preveriť. Konzistoriálna 
komisia následne pripravila koncepty troch dekrétov 
pre zriadenie nových diecéz a  po  schválení oboma 
poverenými kardinálmi boli 13. marca 1776 vyhotovené 
originálne dekréty. Pápežské zriaďovacie buly boli 
vyhotovené 19. júna, avšak so spätnými dátumami z 15. 

285 TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo 
v Uhorsku, s. 59 – 61, 66 – 67 a 79 – 83.

Prvý spišský biskup Karol Salbeck (1776 – 1785).
marca 1776, zhodnými s  konzistoriálnymi dekrétmi.286 
Pre Spiš to  bola bula Romanus pontifex. Dňa 16. 
septembra bol Svätou stolicou schválený prvý spišský 
biskup Karol Salbeck (spišský biskup 1776 – 1785)287. 

286 TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo 
v Uhorsku, s. 100, 120 a 135.
287 ThDr. Karol de Salbeck. Narodil sa 17. 11. 1725 v Galati 
(Rumunsko). Vyštudoval teológiu v Ríme. Tam získal r. 1747 
aj doktorát teológie. Hneď sa stal sekretárom arcibiskupa 
Klobusiczkého v Záhrebe a neskôr v Kaloči. Istý čas bol 
kaločským kanonikom a bratislavským prepoštom. R. 1755 sa 
stal veľprepoštom v Szombathely a o dva roky nato vacovským 
veľprepoštom. R. 1759 bol vysvätený na titulárneho biskupa 
Nemesinského. Stal sa pomocným vacovským biskupom 
a generálnym vikárom kardinála Krištofa Migazziho de 
Vaal, viedenského arcibiskupa. 15. 1. 1776 ho Mária Terézia 
menovala za biskupa novovzniknutej Spišskej diecézy. Pápež 
Pius VI. jeho menovanie potvrdil 16. 9. Karol Salbeck bol 
intronizovaný v Katedrále sv. Martina v Sp. Kapitule, priamo 
na sviatok sv. Martina, 11. 11. 1776. Diecézu viedol jedenásť 
rokov. Zomrel 15. 6. 1785 na mŕtvicu v Levoči. Pochovaný 
bol v krypte spišskej katedrály 26. júla rožňavským biskupom 
Antonom Andrássym. Spišský biskup Karol de Salbeck bol 
za svoje zásluhy menovaný za rytiera malého kríža Rádu sv. 
Štefana. ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, 
s. 19, 20.

Jeho slávnostná intronizácia sa uskutočnila v Katedrále 
svätého Martina 11. novembra 1776, na sviatok svätého 
Martina, patróna novej diecézy.288 Inštitúcie ako Spišská 
kolegiátna kapitula či jezuitská tradícia, nakoľko viacerí 
jezuiti zostali dokázateľne aj po zrušení rehole roku 1773 
v  službách prepoštstva a  neskôr biskupstva, poskytli 
dostatočné personálne rezervy a  hmotný potenciál 
na  úspešný začiatok fungovania novozriadeného 
biskupstva.

Pre dejiny Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule 
boli veľmi významné aj  ďalšie zámery Márie Terézie. 
29.  któbra 1779 venovala Spišskému biskupstvu budovy 
i majetky po  jezuitoch v Spišskej Kapitule na zriadenie 
diecézneho seminára. Ako už bolo uvedené, po zrušení 
jezuitskej rehole roku 1773, pripadli v Spišskej Kapitule 
kráľovskému fisku dve jezuitské budovy: gymnázium 
a rezidencia.289 Obe teraz získalo biskupstvo na zriadenie 
kňazského seminára. Spočiatku však nebolo schopné 
k uvedeným plánom pristúpiť. Gymnázium bolo v zlom 

288 ŠPIRKO, Jozef. Začiatky spišského biskupstva – snahy 
v minulosti o jeho zriadenie. , 1947, s. 52, 53.
289 Dnes budova na adrese Spišská Kapitula 12 (Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka) a budova, ktorá stála 
na mieste dnešnej, funkcionalistickej stavby, na adrese Spišská 
kapitula 13.

Budovy Spišskokapituleskej preparandie (vľavo) a Spišského kňazského seminára (vpravo) – bývalé jezuitské gymnázium a rezidencia – 
na začiatku 20. storočia.
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stave. Jeho okenné otvory boli preto premurované 
na jednoduché vetráky a budova sa začala využívať ako 
biskupská obilná sýpka.290 Jezuitská rezidencia bola podľa 
slov samotného biskupa Salbecka na počudovanie zväčša 
postavená z dreva. Majetky, určené pre budúci seminár, 
tvorili obe spomínané budovy, ich záhrady a ovocný sad, 
obec Studenec a  jedna sedliacka usadlosť v  Nižnom 
Slavkove. Biskupstvo bolo do  vlastníctva uvedených 
majetkov a budov vovedené 2. januára 1780. Ešte v tom 
istom roku biskup Salbeck pristúpil k prestavbe jezuitskej 
rezidencie na  seminár položením základného kameňa. 
Na  stavbu sa  používali výnosy zo  Studenca a  podpora 
prišla aj  od  súkromných osôb – napríklad kanonik Ján 
Feja, ktorý prispel sumou tisíc zlatých. Ako upozorňuje 
pamätná tabuľa nad hlavným vstupom do  dnešného 
seminára, biskup Salbeck chcel v budove okrem seminára 
zriadiť aj  ubytovanie pre starých kňazov.291 Napriek 
všetkým snahám však stavba nepokračovala dostatočne 
rýchlo a  financie nepostačovali ani pre potreby 
seminaristov. Okrem toho cisár Jozef II. (1765 – 1790) 
zasiahol do  sústavy kňazských seminárov a  počnúc 
školským rokom 1784/1785 zrušil v  Uhorsku všetky 
biskupské semináre a  kláštorné školy. Ponechal iba tri 
generálne semináre: v Bratislave, Jágri a Záhrebe. Z tohto 
dôvodu sa  biskupovi Salbeckovi dokončiť seminár 
nepodarilo. Nestihol to  ani jeho nástupca na  spišskom 
biskupskom stolci – Ján, gróf Révaj (Révay, spišský biskup 
1785 – 1806). Budova bývalého jezuitského gymnázia, 
ktorá sa mala stať sídlom učiteľského ústavu tak musela 
na  svoj čas čakať vo  funkcii sýpky až  do  začiatku 20. 
storočia.

Reforma školstva v Uhorsku 
v poslednej štvrtine 18. storočia

Osemnáste storočie sa  zvykne nazývať aj  storočím 
osvietenstva či  storočím rozumu. Osvietenskí filozofi 
a  iní autori odbornej spisby mnohých, predovšetkým 

290 HRADSZKY, Josephus. Initia, progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis. Szepesvárallyae, 1901, s. 81.
291 PRESBYTERORUM JUNIORUM EDUCATIONI 
EMERITORUM QUIETI AUGUSTAE MARIAE THERESIAE 
CLEMENTISSIMA DONATIONE CAROLUS PRIMUS 
SCEPUS. EPPUS DE SALBECK P. P. ANNO MDCCLXXX. 
(„VÝCHOVE MLADÝCH KŇAZOV, ODPOČINKU 
STARÝCH, VENOVAL NA ZÁKLADE MÚDREJ 
DONÁCIE VZNEŠENEJ MÁRIE TERÉZIE KAROL, PRVÝ 
SPIŠSKÝ BISKUP DE SALBECK, ROKU 1780“).

prírodovedných odborov, sa  čoraz viac spoliehajú 
na  rozum, racionalitu a  na  jej schopnosť vysporiadať 
sa s tajomstvami človeka a prírody. Myšlienky osvietenstva 
sa pritom zakladajú na teórii prirodzeného práva, podľa 
ktorej je každý človek od prírody slobodný a všetci ľudia 
sú si rovní. Ide v podstate o utopistickú rousseaouvskú 
ideu spoločenskej zmluvy. Pod vplyvom spisov 
Bacona, Hobbsa, Humeho a  Kanta, no  predovšetkým 
francúzskych encyklopedistov Montesquieua, Voltaira, 
Diderota a  ďalších, sa  Európa „prebúdza“ a  stavia 
do  popredia argumenty rozumu takmer vo  všetkých 
sférach ľudského života – od  teoretických východísk 
moderných vedeckých smerov, až  po  pragmatické 
záležitosti ekonomiky a hospodárstva, politiky a bežného 
života. Nositeľom a  propagátorom týchto myšlienok 
v Habsburskej monarchii sa stáva dokonca aj panovnícky 
dvor. Ideologickým základom osvietenského 
absolutizmu sa tu pritom stáva bonum publicum (verejné 
blaho).292 To  prakticky znamenalo všestranný rozvoj 
krajiny prostredníctvom pozdvihnutia jej obyvateľstva 
na všetkých úrovniach. Hlavným cieľom, ktorý sa niesol 
v  pozadí všetkých neskorších reforiem dvora, bolo 
vymanenie krajiny z  feudálnych anachronizmov a  jej 
premena na modernú prosperujúcu monarchiu.

V  roku 1740 sa  podľa pragmatickej sankcie ujala 
po  svojom nebohom otcovi Karolovi VI. vlády Mária 
Terézia. Práve jej vláda a vláda jej syna Jozefa II. (rímsko-
nemecký cisár 1765 – 1790) spadá do  obdobia, počas 
ktorého sa  títo dvaja panovníci v  duchu osvietenských 
myšlienok snažili zreformovať celú Habsburskú 
monarchiu, no  najmä neodškriepiteľne zaostalejšie 
Uhorské kráľovstvo. Reformy sa  týkali celého spektra 
života krajiny. Okrem urbárskej regulácie z  roku 1767, 
ktorou sa upravil vzťah medzi poddaným a zemepánom 
a  predovšetkým sa  ňou stabilizoval daňový systém 
Uhorska, bola najvýznamnejšou z  reforiem Márie 
Terézie reforma školstva Ratio educationis z 22. augusta 
1777.293 Tá  radikálne zreformovala obsah, metódy 
aj  ciele výchovno-vzdelávacieho procesu v  duchu 
moderných názorov. Zreorganizovalo sa podľa nej celé 
uhorské školstvo – od  jednotriednych škôl na  vidieku 
až po univerzity. Pre naše potreby sa prirodzene budeme 
sústreďovať na zmeny týkajúce sa elementárneho školstva 
a vzdelávania učiteľov, ktoré na tomto stupni vzdelávania 
v danom období pôsobili.

292 HAINS, Ernest. Spev a hudobná výchova v dejinách 
Slovenska a Slovákov (Osvietenský absolutizmus a počiatky 
národného obrodenia). In ADORAMUS TE. 1/2004, s. 5. 
293 Ratio educationis totiusque Litterariae per Regnum 
Hungariae et Provincias ad eidem adnexas. Tomus I. 
Vindobonae, typis Joan. Thom. nob. de Trattern, 1777. Ratio educationis, vydané v roku 1777.
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Ratio educationis bolo v tomto ohľade charakteristické 
niekoľkými v  Uhorsku celkom novátorskými znakmi, 
ako sú napríklad zavedenie povinnej školskej dochádzky, 
podpora školského vyučovania vo  vernakulárnych 
jazykoch a  predovšetkým v  nemčine, dôraz 
na  racionalizáciu školského systému, ale aj  obsahu 
vyučovania a ďalšie charakteristiky, ktorých prítomnosť 
v  tomto nariadení z  veľkej časti ovplyvnili vzdelanci, 
ktorí stáli pri jeho zrode. Okrem známeho školského 
reformátora západnej časti monarchie Jána Ignáca 
Felbigera (1724 – 1788) sa  na  Ratiu podieľal aj  radca 
Márie Terézie v  školských otázkach Adam František 
Kollár (1718 – 1783) z  Terchovej. Pod jeho vplyvom 
sa  nariadenie dívalo na  školu ako na  inštitúciu, ktorá 
mala viesť deti k  samostatnosti a  dôslednosti, čistote 
tela a ducha, k ušľachtilosti a upravenosti, láske k vede, 
prírode a  telesnému pohybu. Nemenej podstatnou 
bola Kollárova požiadavka, aby boli žiaci vyučovaní 
v  materinskom jazyku. Na  základe Felbigerových 
a  Kollárových myšlienok teda malo Ratio pretvoriť 
starý školský systém tak, aby sa  škola stala nástrojom 
podporujúcim štát, a  to  vytvorením priaznivých 
podmienok pre jeho rýchlejší kultúrny a  hospodársky 
rozvoj. V  znamení hesla Márie Terézie „Die Schule 
bleibt Politicum“ sa  teda mala škola stať nástrojom 
na upevnenie panovníckej moci.294

Zavedením Ratia do  praxe vznikol nový typ 
štátneho elementárneho vzdelávania, tzv. ľudové školy. 
Na  tomto mieste však treba skonštatovať, že  už  pred 
touto štátnou reformou pri väčšine katolíckych kostolov, 
ale aj  v  zboroch Evanjelickej cirkvi a. v., jestvovali 
farské a  filiálne školy, ktoré boli od  štátu nezávislou 
iniciatívou cirkvi, prípadne sprostredkovane cez 
cirkev iniciatívou patróna kostola. Tomuto druhu 
škôl sa  v  literatúre – predovšetkým tej spred roku 
1989 – vyčíta nízka úroveň vzdelávania, prílišná 
zameranosť na katechizmus a vierouku. Už menej sa však 
v  tomto druhu literatúry pripomína, že  išlo o  jediný 
prameň vzdelania, ku  ktorému mali obyvatelia vidieka 
prístup a že sa vďaka týmto iniciatívam v podstate cirkvi 
de facto stali zakladateľkami elementárneho vzdelávania.

Štátne ľudové školy v  ponímaní Ratia boli 
odstupňované podľa veľkosti a charakteru obce či mesta, 
v  ktorom sa  nachádzali. Na  dedinách a  v  malých 
mestečkách sa  zriaďovali tzv. triviálne295 ľudové školy, 

294 HAINS, Ernest. Spev a hudobná výchova v dejinách 
Slovenska a Slovákov (Osvietenský absolutizmus a počiatky 
národného obrodenia), s. 5, 6.
295 Trívium (z lat. trivium – križovatka, miesto kde 
sa stretávajú tri cesty), pôvodne v stredoveku spolu 
s kvadriviom (z lat. quadrivium – križovatka štyroch ciest) 
označovalo súhrn siedmich slobodných umení, predmetov, 

jedno až dvojtriedne školy pre široké ľudové masy, ktoré 
prakticky kopírovali starší systém farských a  filiálnych 
škôl. Vo väčších mestách sa zakladali dvoj až trojtriedne 
hlavné školy určené pre remeselníkov a  obchodníkov. 
Veľkomestské školy, nazývané tiež normálky (schola 
normalis), slúžili už  podľa svojho názvu ako norma, 
vzor pre ostatné druhy škôl. Bývali štvortriedne a slúžili 
zároveň na  výchovu učiteľského dorastu pre rurálne 
školy (Schola candidatorum ad  magisteria, alebo tiež 
Schola praeparandia).296

Školská reforma Márie Terézie Ratio educationis 
v  podstate znamenala vyvrcholenie dlhoročných snáh 
o  pozdvihnutie úrovne škôl v  Uhorsku. Tie sa  začali 
už  v  šesťdesiatych rokoch 18. storočia súpisom škôl. 
Priame dôsledky reformných snáh sa prejavili na našom 
území po  prvýkrát už  pred vydaním Ratia, vznikom 
normálnej školy v roku 1775 v Bratislave ako Institutio 
candidatorum ad  magisteria (Inštitút pre kandidátov 
na učiteľstvo) na základe myšlienky školského reformátora 
Jána Ignáca Felbigera. Jej priamou predlohou bola 
normálna škola vo Viedni, ktorá fungovala už od roku 
1771. Podľa Felbigera bolo treba učiteľom ku kvalitnému 
zastávaniu ich úlohy zabezpečiť osobitné vzdelanie. 
Bratislavská normálna škola používala ako vyučovací 
jazyk nemčinu a  usporadúvala kurzy pre učiteľov 
dedinských škôl.297 Do kurzov boli prijímaní absolventi 
normálnych škôl. Dĺžka kurzov sa  postupne zvyšovala. 
Príprava budúcich učiteľov triviálnych škôl tu trvala tri 
mesiace, učiteľov pre hlavné školy šesť mesiacov. Onedlho 
po  vydaní Ratia vznikli normálne školy aj  v  Košiciach 
v roku 1777 a v Banskej Bystrici v roku 1778.298 Budúci 
učitelia sa v kurzoch týchto normálnych škôl pripravovali 

ktoré tvorili všeobecné vzdelanie. Do trivia – troch slovných 
odborov – patrili : gramatika (latinská, aj so základmi 
antickej literatúry), rétorika (aj so základmi korešpondencie, 
práva a etiky) a logika (dialektika). Absolvent trivia 
bol baccalaureus – bakalár. Kvadrivium – štyri číselné 
odbory – tvorili : aritmetika (aj s numerológiou), geometria 
(s trigonometriou, geografiou a kartografiou), astronómia 
(s astrológiou) a hudba. Absolvent kvadrivia bol magister. 
V období 18. stor. sa termín trivium používal už len pre 
označenie základného vzdelania, ktoré zahrnovalo čítanie, 
písanie a počítanie.
296 HAINS, Ernest. Spev a hudobná výchova v dejinách 
Slovenska a Slovákov (Osvietenský absolutizmus a počiatky 
národného obrodenia), s. 6.
297 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania 
učiteľov na Slovensku. In LUKÁČ, E. – MICHALIČKA, V. 
a kol. História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku 
(1819 – 1945). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, 2007, s. 14.
298 VOZÁROVÁ, Lucia. Vývoj učiteľského vzdelávania 
v Banskej Bystrici do roku 1949. Banská Bystrica : 
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013, s. 11.

na  svoje pôsobenie štúdiom noriem vyučovania – tzv. 
normálnej metódy, ďalej sa oboznamovali s nemčinou, 
s  predmetmi trívia, kreslením, geometriou, 
prírodopisom, zemepisom, dejepisom, základmi fyziky 
a  základmi staviteľstva. Nedeliteľnou súčasťou prípravy 
budúcich učiteľov v  kurzoch normálnych škôl bola 
hudobná výchova či priamo vzdelávanie v hre na organe. 
Vyučovanie kandidátov na  učiteľstvo malo praktický 
charakter. Pozostávalo predovšetkým z  náčuvov 
vzorových vyučovacích hodín, chovanci tiež zastupovali 
na vyučovaní riadnych učiteľov. Až v neskoršom období 
pribudli aj  teoretické prednášky z  pedagogických 
a  didaktických disciplín. Podstatou kurzov však bolo 
predovšetkým naštudovanie normálnej metódy, 
ktorú mali absolventi neskôr uplatňovať v  praxi. Tzv. 
Budínsky projekt (Proiectum Budense) ustanovoval 
dĺžku prípravy na  minimálne štyri až  päť mesiacov. 
Okrem toho podmieňoval zastávanie učiteľských postov 
len a  len absolventmi normálnych kurzov.299 Ako bude 
konštatované v  nasledujúcej kapitole, v  praxi sa  táto 
podmienka dodržať nedala.

V  normálnych školách sa  usporadúvali dva kurzy 
ročne – so začiatkom v apríli a v novembri. Po roku 1797 
sa od záujemcov o štúdium v kurze žiadalo vysvedčenie 
z prvej gymnaziálnej triedy a tiež vykonanie záverečnej 
skúšky. Predmetom skúšky bolo dokázanie teoretických 
vedomostí a  praktická ukážka zvládnutia normálnej 
metódy vo vyučovaní. Ratio z roku 1806 predĺžilo trvanie 
kurzu na jeden rok a prijatie na kurz podmienilo troma 
gramatickými triedami hlavnej školy. Toto Ratio z roku 
1806 charakterizuje normálne školy ako prípravky, v kto-
rých sa žiaci a budúci učitelia oboznamujú s normami vy-
učovania, osvojujú si nemecký jazyk a samotná príprava 
budúcich učiteľov sa sústreďuje vo štvrtej triede.300

Napriek zdanlivo prepracovanému systému však nor-
málne školy v príprave budúcich učiteľov nezaznamenali 
väčší úspech. Problémom bol nedostatok učebníc, príliš 
krátke trvanie kurzov a  v  neposlednom rade aj  ich 
nedostupnosť pre množstvo kandidátov.301 Normálne 
školy totiž boli zriadené spolu v  trinástich uhorských 
mestách, sídlach školských obvodov, z  toho na  území 
dnešného Slovenska v  Bratislave (1775), Košiciach 
(1777), Banskej Bystrici (1778) a  v  Trnave (1778). 
Z  chudobnejších regiónov sa  kandidáti k  takémuto 
vzdelaniu z  finančných dôvodov dostať nemohli. 
Kompromisom preto bolo dopĺňanie vzdelania takýchto 

299 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 15.
300 VOZÁROVÁ, Lucia. Vývoj učiteľského vzdelávania 
v Banskej Bystrici do roku 1949, s. 9.
301 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 15.

kandidátov na hlavných školách. V našom prípade sa tak 
dialo v hlavnej škole v Levoči.302

Napriek všetkým nevýhodám považujeme normálne 
školy s  kurzmi pre budúcich učiteľov za  významnú 
etapu v  dejinách odbornej prípravy na  učiteľské 
povolanie. Znamenali na  jednej strane značný pokrok 
oproti doterajšiemu stavu, na  strane druhej poukázali 
na  potrebu osobitnej odbornej prípravy budúcich 
učiteľov.303

V  Spišskej diecéze vieme pozitívne dokázať 
v  roku 1798 pôsobenie dvoch rektorov – absolventov 
normálky v  Bratislave: v  Batizovciach pôsobil Matej 
Chovanec a  v  Gerlachove Ján Hudák.304 V  roku 1804 
zas v  Bušovciach na  poste rektora pôsobil Ján Pauliny, 
absolvent normálky v Košiciach.305

Reálny stav rurálnych škôl v  Spišskej diecéze pred 
vznikom Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule

Opatrenia uhorskej kráľovnej Márie Terézie 
na  reformu školstva v  Uhorsku a  na  pozdvihnutie 
vzdelanostnej úrovne nielen ľudu, ale aj  učiteľov, 
ktorí mali školskú mládež vzdelávať, teda vyzerali 
sľubne – aspoň na papieri. Reálny stav rurálnych škôl bol 
však od tohto ideálu, stanoveného zákonnými článkami, 
veľmi vzdialený.

Odborná literatúra k dejinám učiteľského vzdelávania 
na  území dnešného Slovenska sa  svorne zhoduje 
v  tom, že napriek Ratio educationis z roku 1777 a  jeho 
novelizácie v  roku 1804 sa  úroveň vzdelania učiteľov, 
ako aj  personálne zastúpenie vyučujúcich na  ľudových 
školách v  Uhorsku, vylepšovalo len veľmi pozvoľna.306 
Konštatuje sa všeobecne zlý stav rurálneho školstva, ktorý 
zapríčiňuje niekoľko negatívnych činiteľov: nízka úroveň 
vzdelanosti učiteľov, neúspech tzv. normálnych škôl pri 
príprave budúcich učiteľov, ba  dokonca prevládajúca 
situácia vidieckych škôl, kde mohol byť – a  skutočne 
aj  bol – učiteľom prakticky ktokoľvek, kto vedel čítať 
a písať – od absolventov univerzít, cez študentov strednej 
školy, kňazov, klerikov, až po remeselníkov či vyslúžených 
vojakov. Tieto konštatácie sú však generalizáciou, ktorá 
o  vtedajšom skutočnom stave škôl na  vidieku napovie 

302 KOWALSKÁ, Eva. Štátne ľudové školstvo na prelome 
18. a 19. storočia, s. 23.
303 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 16.
304 SALE, RKBÚ SK, oddelenie Kánonické vizitácie (ďalej 
len KV), nečíslované. Kánonická vizitácia Batizoviec z r. 1798, 
fol. 6v; Kánonická vizitácia Gerlachova z r. 1798, fol. 4r.
305 SALE, RKBÚ SK, KV, Kánonická vizitácia Bušoviec z r. 
1804, fol. 5v.
306 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 12.
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len veľmi málo. Nie sú podložené konkrétnymi číslami, 
často ani citovaním extrémnych prípadov. Parciálne 
poznatky doteraz máme len o situácii na Gemeri.307

Pre potreby pochopenia úrovne prípravy učiteľov 
v  Uhorsku pred vznikom učiteľských ústavov a  jej 
dôsledkov pre konkrétne oblasti bežného života sa treba 
pozrieť na konkrétne čísla z menšieho územia a z kratšieho 
časového rozsahu. V  našom prípade sú  aj  kvôli jednej 
z  nosných tém tohto zväzku – Učiteľskému ústavu 
v  Spišskej Kapitule – ideálnymi časovými horizontmi 
vznik Spišského biskupstva v roku 1776 na jednej strane 
a  založenie Učiteľského ústavu v  roku 1819 na  strane 
druhej. Teritoriálne rozhraničenie skúmaného fenoménu 
zahŕňa územie Spišskej diecézy, teda historické stolice 
Orava, Liptov a Spiš, posledná bez Gelnického banského 
okruhu.

Prameňom, ktorý sa dá pre skúmanú problematiku 
v naznačenej metodológii vhodne použiť, sú kánonické 
vizitácie. Ide o  odbornej verejnosti dostatočne známe 
pastoračné návštevy biskupov a  nimi poverených 
cirkevných hodnostárov, uskutočnené v  kostoloch, 
farách, kláštoroch, kapitulách a  iných cirkevných 
inštitúciách, z  ktorých sa  do  súčasnosti zachovali 
písomné protokoly. Tieto archívne dokumenty rovnako 
označujeme pojmom kánonické vizitácie. O ich význame 
pre skúmanie dejín najrozličnejších historických 
a  sociálnych odborov – histórie, cez architektúru 
a kunsthistóriu, až po medicínu – sa odborná literatúra 
vyjadrila v  minulosti viac než obsažne. Kánonické 
vizitácie sa  ako prameň pre skúmanie miestnych dejín 
aj  hojne využívajú. Pre naše potreby je  podstatné, 
že  po  vykryštalizovaní typickej schémy kánonických 
vizitácií na  konci 18. storočia, to  znamená púnkt, čiže 
otázok, ktoré vizitátor kládol miestnym duchovným 
vizitovaných inštitúcií, sa  v  týchto protokoloch mimo 
iných záležitostí pravidelne opakujú aj otázky ohľadom 
ľudových škôl. Podstatné sú  tu  najmä dve punktá: 
„De  Scholis, Ludirectore et  caeteris Ministris Ecclesiae“ 
(Školy, rektor a ostatní služobníci kostola) a špeciálnejšie: 
„An  sunt praeceptores distincti, qui pueros debite 
instruant, et  qua methodo id  praestent, quibus linguis?“ 
(Sú  zamestnaní osobitní učitelia, ktorí majú vhodne 
vzdelávať deti? Akú metódu používajú? Aké jazyky?).

Po  vzniku Spišského biskupstva v  roku 1776 
a po prvom Ratio educationis v roku 1777 až do vzniku 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule v  roku 1819, 
uskutočnili kánonické vizitácie na  území Spišskej 
diecézy traja diecézni biskupi. Prvý spišský biskup, 

307 GALLO, Ján. Návrhy na reformu škôl v Gemeri 
pred vydaním Ratia educationis a po jeho publikovaní. 
In K dejinám školstva, vzdelanosti a kultúry v dobe 
osvietenskej. Bratislava : SPKaÚŠI, 1987, s. 101.

Karol Salbeck, vizitoval v  roku 1777 Liptov a v  rokoch 
1778 – 1781 Spiš. V  poradí druhý spišský biskup Ján, 
gróf Révaj, vizitoval v  rokoch 1792 a  1794 farnosti 
na  Spiši, v  rokoch 1794 a  1795 na  Orave, v  rokoch 
1795 a 1798 na Liptove a v priebehu rokov 1801, 1803 
a 1804 opäť na Spiši. Spišský biskup Ján Ladislav Pyrker 
vizitoval v  roku 1820 Oravu. A hoci bol biskup Pyrker 
zakladateľom Spišskej preparandie, táto jeho vizitácia 
je už mimo vytýčeného skúmaného časového horizontu. 
Spolu sa  nám tak z  daného obdobia zachovalo 176 
vizitačných protokolov, v ktorých sa preberá stav kostolov 
a  ďalších náležitostí – okrem iného aj  škôl – v  186 
obciach na  Orave, Liptove a  Spiši. Výsledky analýzy 
týchto prameňov podľa jednotlivých historických oblastí 
vyzerajú nasledovne.308

Kánonické vizitácie na  Spiši vykonával v  priebehu 
rokov 1778 – 1781 prvý spišský biskup Karol Salbeck. 
Spolu sa nám z daných vizitácií zachovalo 34 vizitačných 

308 SA LE, RKBÚ SK, KV, passim. Jednotlivé kánonické 
vizitácie nie sú pre potreby štatistickej analýzy citované 
presne. V citovanom oddelení archívneho fondu sa však dajú 
ľahko identifikovať.

Spišský biskup Ján, gróf Révaj (1785 – 1806).

protokolov. V nich sa okrem iného uvádza aj informácia 
o  vyučujúcich na  miestnych školách, z  ktorých len 
jeden – v Chrasti nad Hornádom – vystupuje špeciálne 
len vo  funkcii učiteľa a  nemá ďalšie zamestnanie. Táto 
situácia však pre obec nebola žiadnou výhrou, nakoľko 
podľa vizitátora bol daný učiteľ analfabetom a deti vedel 
naučiť prakticky len niektoré písmenká. V  Richnave 
vyučoval zas zvonár bez vzdelania. V  Ždiari školu nik 
nenavštevoval. Vo  zvyšných 31 prípadoch vyučovali 
na  Spiši v  tomto období rektori. Z  nich len šiesti 
absolvovali niekoľko tried gymnázií. Boli to  rektori 
v  Bystranoch na  Spiši, Kravanoch, Poľanovciach, 
Spišskej Teplici, Spišskom Bystrom a vo Vikartovciach. 
Zo  všetkých vyučujúcich len dvaja – v  Hranovnici 
a v Spišskom Štiavniku – používali zákonom stanovenú, 
normálnu metódu.

Z územia Liptova sa nám z tohto obdobia od biskupa 
Salbecka zachovalo 16 vizitačných protokolov. Z  nich 
vyplýva, že  učiteľ – ktorého vzdelanie však uvedené 
nebolo – vyučoval len v  Liptovskej Teplej. V  štrnástich 
ďalších prípadoch to  boli rektori, v  Malatinej školy 
nebolo. Ani jeden z vyučujúcich nemal vzdelanie a ani 
jeden z nich nepoužíval predpísanú normálnu metódu.

Ani na  Orave nebola situácia odlišná. Od  biskupa 
Salbecka tu  máme zachovaných 12 vizitačných 
protokolov, z  ktorých sa  dozvedáme, že  riadne 
vyučovanie viedli prakticky len františkáni v  Trstenej. 
Ani jeden z jedenástich rektorov, pôsobiacich v ostatných 
školách v stolici, nemal vzdelanie a ani jeden nepoužíval 
predpísanú normálnu metódu.

Štatisticky teda možno vyhodnotiť, že  na  62 vi-
diec kych školách Spišskej diecézy pôsobili na  prelome 
sedemdesiatych a  osemdesiatych rokov 18. storočia 
traja riadni učitelia, čo tvorí len 4 % z celkového počtu 
vyučujúcich a  56 rektorov, čiže 90 % vyučujúcich. 
Z  rektorov len šiesti mali nejaké vzdelanie, čo  tvorilo 
necelých 10 % vyučujúcich. Len na  dvoch školách 
sa v tomto období používala normálna metóda, čo sú iba 
3 %.

Z  vizitácií spišského biskupa Jána, grófa Révaya, 
ktoré vykonával v priebehu rokov 1792 – 1795, sa nám 
zo  Spiša zachovalo 17 vizitačných protokolov. Z  nich 
vyplýva, že situácia s úrovňou učiteľov na Spiši v úplnom 
závere 18. storočia, zjavne po zavedení Ratio educationis 
do  praxe, sa  mierne zlepšila. Učiteľov nachádzame 
štyroch: v Hniezdnom, Chmeľnici, Novej Ľubovni, ako 
aj v Lackovej, Nižných a Vyšných Ružbachoch, kde učil 
ten istý učiteľ. Rektorov nachádzame v šiestich školách. 
Na  hrade v  Starej Ľubovni učí organista preskúšaný 
v  národnej škole, v  Podolínci a  v  Starej Ľubovni učia 
na  ľudových školách kostolní hudobníci. Celkovo 
až  na  jedenástich zo  sedemnástich škôl sa  už  používa 
normálna metóda. Zlá situácia je naďalej v Holumnici, 

kde niet žiadneho vyučujúceho, ako aj  v  Kolačkove 
a  Lomničke, kde ešte stále učia zvonár bez vzdelania, 
prípadne miestny remeselník.

Z územia Liptova sa z tohto obdobia zachovalo spolu 
23 vizitačných protokolov. Vyplýva z nich, že na Liptove 
v danom období ešte stále niet učiteľov. Vyučuje tu spolu 
15 rektorov, z ktorých len jeden má vzdelanie z normálnej 
školy. Pozitívom je, že už na piatich miestach títo rektori 
aspoň používali normálnu metódu. V  Hrboltovej 
však stále učil len kostolník a  v  Liptovskej Lúžnej iba 
jeden obyvateľ obce, „znalý písma“. V Liptovskej Anne 
sa  neučilo, nakoľko škola vyhorela, v  Smrečanoch 
a Bodiciach nebolo učiteľa vôbec, v Hutách nejestvovala 
ani škola, v Pribyline a Liptovskej Kokave nik do školy 
chodievať nechcel.

Z Oravy sa z daného obdobia zachovalo 31 vizitácií. 
Učiteľa mali len v  Habovke a  v  Malatinej. Rektori 
pôsobili v  24 školách, z  toho však traja mali vzdelanie 
z  normálnej školy v  Prešporku a  siedmi z  celkového 
počtu používali normálnu metódu. V  Dolnom Kubíne 
učil miestny krajčír, ktorý zároveň kantoroval v kostole, 
v  Kňažej miestny sedliak, v  Pucove a  v  tamojších 
filiálkach zas zvonár. V Hladovke rektor bol, no nebolo 
školy, a tak sa nevyučovalo, v Oravskom Bielom Potoku 
zas nebolo žiadneho vyučujúceho.

Štatisticky tak z  vizitácií obdobia deväťdesiatych 
rokov 18. storočia vyplýva, že na území Spišskej diecézy 
sa nachádzalo 70 rurálnych škôl, v ktorých pôsobili šiesti 
učitelia, čo je 8 % a 45 rektori, čiže 63 % z celkového počtu 
vyučujúcich. Šiesti rektori, čiže 8 %, mali vzdelanie. 
Normálna metóda sa  používala už  na  23 miestach, 
čo tvorilo celkovo 32 % škôl.

Na  tomto mieste však treba poukázať na  limity 
prameňa, akým sú  kánonické vizitácie. Z  tejto „vlny“ 
Révajovských vizitácií sa totiž žiaľ dozvedáme len veľmi 
málo o  úrovni vzdelania jednotlivých vyučujúcich. 
Vizitátor v protokoloch poukazuje len na extrémy, kedy 
sú učiteľmi nevzdelaní miestni obyvatelia.

Nasledujúca vizitácia spišského biskupa Jána Révaja 
prebiehala v roku 1798 a týkala sa len Spiša. Zachovalo 
sa  z nej 25 vizitačných protokolov. Podľa nich na Spiši 
v  tomto roku pôsobili traja učitelia: v  Slovenskej Vsi 
a  jej filiálkach Krigove a  Výbornej. Rektori pôsobili 
na  20 miestach, pričom v  Batizovciach a  Gerlachove 
boli rektormi absolventi normálnej školy v  Košiciach, 
rektor v  Hranovnici absolvoval dva ročníky gymnázia 
a  rektor v  Spišskom Bystrom absolvoval na  niektorej 
kláštornej škole syntax. Na piatich miestach sa používala 
normálna metóda. V  Mengusovciach však bola škola 
zničená a nebolo tu žiadneho učiteľa, vyučujúci chýbal 
aj  v  Pongrácovciach. Extrémnym prípadom bol rektor 
v Jánovciach, ktorý síce vystupoval ako rektor a dôstojne 
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Frontispice Kánonickej vizitácie biskupa Révaja v Kacvíne z r. 1799.

zastával funkciu organistu a kantora, no bol analfabetom 
a aby mohol aj učiť, začal sa sám učiť písmená.

Pri tejto vizitácii, vzhľadom k neexistencii podkladov 
pre Oravu a  Liptov – keďže sa  v  danom období 
jednoducho nevizitovali – sa môžeme štatisticky vyjadriť 
len k územiu Spiša. Jestvovalo tu teda 24 škôl, na ktorých 
pôsobili traja učitelia, čo je 12 % a 20 rektori, čiže 80 % 
celkových učiteľských staníc. Štyria rektori, čo tvorí 24 % 
vyučujúcich, mali isté vzdelanie. Normálna metóda 
sa používala v piatich školách na Spiši, čo tvorilo 20 %.

V priebehu rokov 1801, 1803 a 1804 vizitoval biskup 
Révaj Spiš do  tretice. Zachovalo sa  66 vizitačných 
zápisníc. Na Spiši podľa nich pôsobilo spolu 15 učiteľov: 
v  Kežmarku v  hlavnej škole traja a  riaditeľ, v  Mlynici 
a jej filiálke po jednom, v Odoríne jeden, v Spišskej Belej 
dvaja, v  Spišskej Novej Vsi dvaja, v  Spišskej Starej Vsi 
jeden, v Spišskom Podhradí dvaja, v Spišských Vlachoch 
učiteľovi pomáhali učiť aj  rektor a  kantor. V  ostatných 
školách pôsobilo spolu 50 rektorov, z ktorých jeden bol 
absolventom normálky v  Košiciach a  jeden absolvoval 
niektorú z kláštorných škôl. Na 26 miestach sa používa 
normálna metóda. V  Ždiari však napriek prítomnosti 
rektora nik do  školy nechcel chodiť, v  Stráňach pod 
Tatrami učiteľa nebolo, v  Richnave učil len zvonár bez 
vzdelania, v Harakovciach rovnako len jeden z miestnych 
obyvateľov. Vizitácia Ľubice sa  o  škole či  vyučujúcom 
nezmieňuje vôbec.

Štatisticky teda školstvo na Spiši vyzerá na začiatku 
19. storočia nasledovne. Pozitívne tu  vieme dokázať 
existenciu 65 rurálnych škôl. Pôsobí na nich na ôsmich 
miestach už 15 vzdelaných učiteľov. Na zvyšných 57 ško-
lách pôsobí 50 rektorov, z ktorých však len dvaja majú 
vzdelanie. Veľkým pozitívom však je, že  normálna 
metóda sa používala už na 26 miestach, čo je 40 % škôl.

Vďaka uvedenej heuristickej analýze stavu 
rurálneho katolíckeho školstva v  Spišskej diecéze 
sa  mimo štatistických zhrnutí objavuje predovšetkým 
množstvo detailnejších informácií, ktoré k tomuto stavu 
poskytujú aspoň parciálne vysvetlenia. Dajú sa  zhrnúť 
do  niekoľkých konštatácií vyplývajúcich z  pozorovaní. 
V prvom rade sa dá zovšeobecniť, že vizitácie napospol 
zo  všetkého najviac skúmajú, či  si  daný rektor – učiteľ 
plní svedomito svoje povinnosti v nasledujúcom poradí: 
kantor, organista, zvonár a až nakoniec učiteľ. Vizitácie 
ďalej skúmajú, či  má  zaplatené a  koľko, či  je  dobrých 
mravov, či  zložil vyznanie viery a  či  náhodou nečíta 
zakázané knihy. Zaiste to nie je spôsobené ignoranciou 
vizitátora voči pedagogickým schopnostiam danej 
osoby. Skôr môžeme uzavrieť, že  sa  vizitácie primárne 
zameriavali na  funkčnosť daných zamestnancov 
miestnej cirkvi vo vzťahu k farskej či obecnej komunite. 
Na beztak zlom stave vzdelávania na vidieku si všímajú 
predovšetkým extrémy – vynikajúco vzdelaných 

a pripravených učiteľov na jednej strane a nevzdelaných 
analfabetov či  dokonca alkoholikov, ktorým bolo 
vzdelávanie detí len pridané ako ďalšia povinnosť k ich 
službe kostolníka či zvonára.

Medzi ďalšie nelichotivé fakty o  vzdelávaní detí 
na konci 18. a na začiatku 19. storočia nielen v Spišskej 
diecéze tiež patrí, že  školské vyučovanie sa  stále 
odohrávalo predovšetkým v  zimných mesiacoch. 
Výnimku tvorili soboty a  nedele počas celého roka, 
kedy sa  v  mnohých školách deti učili katechizmus. 
Pokusy jednotlivých učiteľov s  vyučovaním na  jeseň 
či  na  jar dopadali pravidelne zle. Deti kvôli domácim 
prácam a paseniu dobytka v  lesoch do školy nechodili, 
a  to  aj  napriek výzvam miestnych duchovných 
adresovaným na kázňach rodičom. V niektorých obciach 
(napríklad v Olcnave), ide predovšetkým o filiálne obce, 
sa stávalo, že deti nechodili do školy k učiteľovi, ktorý učil 
slovenčinu vôbec, len niektoré chodievali do vedľajšieho 
mesta kvôli nemčine (v  tomto prípade do  Spišských 
Vlách).

Vo  všeobecnosti sa  dajú v  sledovanom období 
vyšpecifikovať tri skupiny vyučujúcich: rektori 
(ludirector), učitelia (praeceptor, docens) a iní vyučujúci.

Ako už  bolo štatisticky preukázané, najväčšie 
percento tvorili tzv. rektori. Tí  fungovali predovšetkým 
ako organisti a  kantori. Vzdelávaniu detí sa  primárne 
veľmi nevenovali. Učili ich maximálne základy čítania 
a  písania (v  ideálnom prípade abecedu, slabikovanie, 
čítanie a  ortografiu) v  niektorom z  jazykov. Štatisticky 
najčastejšie to  bývala slovenčina, nasledovala latinčina, 
potom nemčina a  nakoniec maďarčina. Vo  viacerých 
školách sa  mimo základného jazyka pridávala len 
u  chlapcov latinčina, v  čom badať snahu o  uľahčenie 
prípadného ďalšieho vzdelávania na  teologických 
či  humanitných školách. Na  niektorých vidieckych 
školách sa  okrem toho učili aj  základy aritmetiky. 
Všetky preskúmané jestvujúce a  fungujúce školy však 
mali bez výnimky zastúpené vzdelanie v  katechizme. 
Väčšinou katechizovali sami miestni duchovní, nájde 
sa  však niekoľko príkladov aj  na  školskú katechézu 
prostredníctvom rektorov. Práve kvalitu tohto aspektu 
vzdelávania detí si  vizitátori a  samotní správcovia 
farností či  farári všímali osobitne. Školu často, aspoň 
jedenkrát týždenne, navštevoval miestny duchovný, 
a to aj v prípade, že katechizmus vyučoval rektor. Okrem 
toho duchovní pri kázňach poučovali a vyzývali rodičov, 
aby posielali deti do školy. Často prízvukovali dôležitosť 
vzdelávania detí v náboženstve pre spásu ich duší.

U  väčšiny rektorov však na  základe vizitácií nie 
je možné určiť ich vzdelanie. Pri posudzovaní tohto faktu 
objavujeme limity kánonických vizitácií ako prameňa 
k  sledovaniu vývoja úrovne školstva. Vizitátori si  totiž 
všímali, ako už bolo uvedené, len limitné prípady.
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Ďalším faktom vyplývajúcim predovšetkým 
z  ekonomických vzťahov popísaných vo  vizitáciách je, 
že rektori sú často na svoje miesta odporúčaní či priamo 
dosadzovaní patrónom kostola kvôli svojej zručnosti 
v  speve a  v  hre na  organ. Pedagogický rozmer ich 
služby nie je osobitne zvažovaný. Rektori preto väčšinou 
učia len popri kantorovaní a  zvonení. V  mnohých 
prípadoch za  učenie nedostávajú plat – a  to  ani 
v naturáliách – a živia sa predovšetkým vďaka ostatným 
svojim službám pre miestnu cirkev – zvonenie, hra 
na  organe, sprevádzanie liturgických úkonov spevom 
a  podobne. Z  tohto dôvodu si  niektoré obce učiteľov 
neudržali (Stráne pod Tatrami, Holumnica, Kolačkov 
a inde). Neskôr, počiatkom 19. toročia, dostávajú viacerí 
učitelia – normalisti – plat z  Náboženského fondu 
(napríklad v Spišskej Starej Vsi).

Rektori učia v  absolútnej väčšine obcí v  jednom 
z  jazykov – po  slovensky či  po  nemecky, vo  veľmi 
málo prípadoch po  latinsky. Učia čítať, písať, len 
niektorí aj  počítať. Medzi zaujímavosti patrí oddelené 
vyučovanie – niektorí učitelia učili chlapcov v nemčine 
či  dokonca v  latinčine, no  dievčatá len v  slovenčine 
(Bystrany). Medzi extrémne, no  časté prípady patrí, 
že  učiteľ mimo abecedára nevie prečítať nič ďalšie 
(Dedinky, Haligovce,…). Býva viac-menej pravidlom, 
že  rektori za  svoje vyučovanie na  mnohých miestach 
plat nedostávajú, dostávajú rôzne naturálne príspevky 
za  svoju činnosť organistov a  kantorov (Matiašovce, 
Mlynica, Mníšek nad Popradom, Nedeca a inde).

Medzi ďalšie problémy patrí napríklad aj nedostatok 
vhodných kníh v  ľudových školách. Rektori učia deti 
(najmä chlapcov) slabikovať a  čítať z  bohoslužobných 
kníh, prípadne z kníh, ktoré sú k dispozícii na fare.

Početne druhú najväčšiu skupinu vyučujúcich 
v  danom období tvoria iní služobníci miestnej cirkvi. 
Patria sem najmä zvonári, organisti a  iní hudobníci 
či speváci, v niekoľkých prípadoch remeselníci či bližšie 
nešpecifikovaní obyvatelia obce, ktorí vedia čítať a písať. 
Až  na  malé výnimky všetci z  tejto skupiny sa  venujú 
aj  zvonárstvu, sú  kostolníci či  zastávajú inú funkciu, 
za  ktorú sú  platení. Za  učenie platy ani v  naturáliách 
vo väčšine prípadov nedostávajú.

Najmenej početnou skupinou na  sledovanom 
teritóriu a  časovom rozsahu sú  skutoční učitelia, 
ktorí sa  venujú len učeniu a  mimo nich je  v  obci 
iným človekom obsadená aj  funkcia rektora-kantora. 
Učitelia sa  nachádzajú v  školách len výnimočne. Ide 
predovšetkým o  kráľovské mestá (napr. Hniezdne, 
Chmeľnica). Sú  to  väčšinou absolventi gramatických 
tried, prípadne nejakého kláštorného vzdelania, len 
niekoľko málo z nich sú absolventmi normálok.

Spišský biskup Ján Ladislav Pyrker (1818 – 1820).

VZNIK UČITEĽSKEJ 
PREPARANDIE V SPIŠSKEJ 
KAPITULE A JEJ VÝVOJ 
DO OBDOBIA VZNIKU 
KRÁĽOVSKÝCH 
UČITEĽSKÝCH PRÍPRAVIEK 
(1847/48)

V  období, ktoré už  bolo popísané jednak 
čo  do  situácie v  Spišskej Kapitule, jednak z  hľadiska 
školských reforiem v Uhorsku, ale aj čo sa  týka kvality 
učiteľov v dedinských školách Spišskej diecézy, sa novým 
spišským biskupom stal Ján Ladislav Pyrker (sp. 
biskup 1818 – 1820). Išlo o  veľmi sčítaného človeka, 
organizátora, osvietenského humanistu, básnika, literáta 
a  nadaného jazykovedca s  dobrodružnou povahou.309 

309 PhDr. Ján Ladislav Pyrker, jágerský arcibiskup, benátsky 
patriarcha, spisovateľ, zakladateľ Učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule. Narodil sa 2. 11. 1772 v Nagylángu (dnes HU). 
Základnú školu i gymnázium navštevoval v Székesféhervári. 
V r. 1787 – 1789 študoval právo, literatúru a jazyky v Pécsi, 
r. 1783 – 1796 teológiu v St. Pöltene. Získal čestný doktorát 
z filozofie na Univerzite v Jene. Medzitým od r. 1790 
je pracovníkom Miestodržiteľskej rady v Budíne a r. 1792 
vstupuje v Lilienfelde do cisterciánskej rehole. Roku 1796 
bol vysvätený za kňaza. V r. 1798 – 1806 zastáva funkciu 
kláštorného hospodára a lesmajstra v kláštore. Rok je farárom 
v Türnitzi, potom rok priorom, od r. 1812 opátom Kláštora 
v Lilienfelde. V r. 1818 je menovaný za spišského biskupa. 
Údajne sa naučil po slovensky a významne podporoval 
úsilie tamojších bernolákovcov o vydávanie náboženskej 
a osvetovej literatúry v reči ľudu a rozvoj ľudových cirkevných 
škôl. Na pozdvihnutie ich úrovne zriadil v r. 1819 Učiteľský 
ústav v Spišskej Kapitule, prvý svojho druhu v Uhorsku. 
V r. 1820 bol menovaný za benátskeho patriarchu a r. 1821 
za dalmatínskeho prímasa. V r. 1827 sa stal arcibiskupom 
v Jágri a županom Hevešskej stolice. V Jágri založil ďalší 
učiteľský ústav a kresliarsku školu. Venoval sa poézii 
a hudbe. Svoju bohatú zbierku obrazov venoval Maďarskému 
národnému múzeu, knižnicu zas jágerskému lýceu. Autor 
historických drám, hrdinských a náboženských eposov. 
Tlačou vyšli jeho básnické zbierky, príležitostné prejavy 
a pastierske listy. Bol členom vedeckých a literárnych 
spoločností v Benátkach, Mníchove, Kodani. Bol skutočným 
vnútorným tajným radcom, vyznamenaný Radom železnej 
koruny I. triedy. Zomrel 2. decembra 1847 vo Viedni, 
je pochovaný v Lilienfelde. Jeho srdce je uložené v katedrále 
v Jágri a jeho matka je pochovaná v katedrále v Spišskej 
Kapitule. SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK IV. 
Martin : Matica slovenská, 1990, s. 557. Podrobný životopis 
L. Pyrkera podal DOBERSBERGER, Roland. Johann 

Dňa 3. augusta 1818 ho  na  post spišského biskupa 
vymenoval cisár František I., 22. decembra to  potvrdil 
aj  pápež Pius VII. Konsekrovaný bol 18. apríla 1819 
vo  Viedni a  intronizovaný 12. mája 1819 v  Katedrále 
svätého Martina v Spišskej Kapitule.

Tento osvietenský humanista, organizátor a  na-
da ný jazykovedec už  preukázal svoje organi zač né 
schop nos ti, keď ako opát „postavil na  nohy“ vyhorený 
kláštor cisterciánov v  Lilienfelde v  Dolnom Rakúsku. 
Jeho enormnú energiu a  aktivitu môžeme pozorovať 
aj  na  Spiši. Už  vo  svojej prvej reči z  12. mája 1819, 
ktorá vyšla aj  tlačou, upozorňoval okrem iného 
na  svoj eminentný záujem o  zveľadenie stavu školstva 
na území Spišskej diecézy. Informácie o zlom stave škôl 
v  diecéze akiste čerpal z  vizitácií svojich predchodcov, 
predovšetkým z  révajovských vizitácií, ktorých analýza 
bola pertraktovaná vyššie. Diecézu však v  rámci 
prípravy vlastnej budúcej vizitácie obišiel aj  osobne.310 

Ladislaus Pyrker 1772 – 1847 : Dichter und Kirchenfürst. St. 
Pölten und Wien : Niederöstereichisches Pressehaus, 1997.
310 [PALLESS, Georgius]. Succinta Historia Instituti 
Praeparandorum ad Magisteria Scholarum ruralium almae 

Ján Ladislav Pyrker na portréte ako benátsky patriarcha. 
Okrem Benátok portrét obsahuje spomienky na jeho predošlé 
pôsobiská: Lilienfeld a Spišskú Kapitulu.
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Svoju cestu začal 21. júla. Počas dvoch mesiacov prešiel 
diecézu najprv smerom na  Liptov, odtiaľ na  Oravu 
a  cez Maguru a  severný Spiš späť na  Spišskú Kapitulu. 
Osobne sa  zoznámil takmer so  všetkými kňazmi, 
pôsobiacimi v pastorácii, navštívil kostoly, fary a  školy. 
Biskup Pyrker bol spokojný s  úrovňou gymnázií 
a hlavných škôl v diecéze, no stav vidieckych ľudových 
škôl, a najmä úroveň učiteľov v nich, ho znepokojoval.311 
Budovy škôl boli väčšinou v hroznom stave. Ako možno 
vidieť zo  záznamov kánonických vizitácií z  daného 
obdobia, toto svoje konštatovanie vôbec neprehnal. 
Školy – väčšinou len väčšie drevenice – mávali len 
dve miestnosti – vo  väčšej sa  vyučovalo, v  menšej žil 
učiteľ s  rodinou.312 Biskup Pyrker videl na  mnohých 
miestach aj  nedostatočný počet samotných učiteľov. 
Trápila ho  tiež rozličná kvalita hry na  organe, spevu 
a  ovládania liturgických predpisov u  rôznych rektorov 
konkrétnych farností. Po  návrate z  cesty v  auguste 
sa preto rozhodol podľa noriem Ratia z roku 1806 založiť 
učiteľský prípravný kurz pri gymnáziu v  Levoči. Chcel 
tak naplniť pôvodné plány na vzdelávanie učiteľov na tzv. 
normálkach. Študenti, ktorí zamýšľali stať sa  učiteľmi 
na  vidieckych školách, mali mať týždenne niekoľko 
hodín náuky v metodike vyučovania a v hre na organe. 
Medzi jeho plány patrilo, že po otvorení tejto prípravky 
budú na  učiteľské stanice v  diecéze umiestňovaní len 
jej absolventi, pričom vyučujúci, ktorí už  na  školách 
pôsobia a nemajú príslušné vzdelanie, si budú na ústave 
musieť urobiť skúšky.313

Už onedlho však zmenil názor. Z jeho ďalšieho konania 
je zjavné, že si uvedomil limity Ratia a normálnych škôl 
či  učiteľských kurzov, ktoré Ratio predpisovalo. Adepti 
na  učiteľské povolanie by  sa  podľa neho popri štúdiu 
mnohých ďalších predmetov na  levočskom gymnáziu 
nemohli dostatočne venovať príprave na  samotné 
učiteľstvo. Okrem toho zvážil aj možnosti kvalitnejšieho 
duchovného vedenia kandidátov učiteľstva. Vo  svojom 
ďalšom liste cisárovi teda oznámil svoje rozhodnutie 
umiestniť nový, zvláštny ústav špecializovaný len 
na  prípravu budúcich učiteľov, a  to  priamo v  Spišskej 

Dioecesis Scepusiensis. Cassoviae, 1828, s. 8.
311 DOBERSBERGER, Roland. Die Persönlichkeit J. L. 
Pyrkers, des Bischofs der Zipser Diözese, in der Beziehung 
zur Problematik des Bistums in den Jahren 1818 – 1820. 
In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia Učiteľského 
ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 1999, s. 7.
312 CHALUPECKÝ, Ivan. Hospodársky, spoločenský 
a kultúrny význam založenia Učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule. In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia 
Učiteľského ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 
1999, s. 1.
313 SA LE, RKBÚ SK, Spisy registratúry, č. 2021/1819. 
Obežník biskupského úradu. Spišské Podhradie, 28. 8. 1819.

Kapitule, v tunajšom kňazskom seminári. Ústav mal byť 
podľa Pyrkerových plánov zverený pod kuratelu Spišskej 
sídelnej kapituly a  jeho riadením mal byť poverený 
niektorý z kanonikov. V úvode plánoval do preparandie 
prijať šiestich adeptov na  učiteľstvo, ktorí mali byť 
počas štúdia zabezpečení po  všetkých stránkach – tak 
čo  sa  týka duchovnej formácie, ako aj  kompletného 
bezplatného ubytovania a stravy.314

Následne sa  biskup Pyrker s  výzvou na  založenie 
základiny pre ústav obrátil nielen na  Spišskú sídelnú 
kapitulu, ale obežníkom z 28. augusta 1819 aj na všetko 
kňazstvo. Sám išiel príkladom a  na  základinu ústavu 
venoval 2000 zlatých. Spišský kanonik Juraj Paleš a farár 
v Ľubici Karol Planitz venovali po 1000 zlatých. Zbierka 
vyvolala veľký ohlas verejnosti i vrchnosti a na základinu 
prispelo množstvo kňazov, ale aj šľachticov a svetských 
hodnostárov. Príspevky prichádzali v  hotovosti, 
v  obligáciách, ale aj  v  materiálnej podpore. Finančná 

314 DOBERSBERGER, Roland. Die Persönlichkeit J. L. 
Pyrkers, des Bischofs der Zipser Diözese, in der Beziehung 
zur Problematik des Bistums in den Jahren 1818 – 1820, s. 8.

Prvý riaditeľ ústavu, spišský kanonik Juraj Paleš.

základina pre ústav spolu výsledne tvorila 19 000 zlatých 
v hotovosti.315

Byrokraticky problematické sa však zdalo schválenie 
tejto inštitúcie. Kompetentným úradom totiž bol 
školský inšpektorát v Košiciach, ktorý mal po vyšetrení 
skutočností predložiť svoje návrhy ohľadom zriadenia 
ústavu Miestodržiteľskej rade v  Budíne. Biskup Pyrker 
sa  obával, že  by  takéto schvaľovanie mohlo trvať roky. 
Tu  sa  však prejavila jeho diplomatická obratnosť, 
skúsenosti z  vlastných úradníckych rokov a  prepojenie 
na  dvor a  panovníka. Obišiel miestnych byrokratov 
a  požiadal o  schválenie cez miestodržiteľskú radu 
osobne panovníka. František I. (1792 – 1835) prípisom 
z 1. novembra 1819 prisľúbil schváliť zriadenie ústavu, len 
čo mu bude predložený organizačný štatút. Biskup Pyrker 
štatút poslal a nečakajúc ani na cisárovo schválenie, ústav 
slávnostne otvoril 2. novembra 1819.316 Oficiálny názov 
inštitúcie bol Preparandia ad  Magisteria Scholarum 
ruralium Dioecesis Scepusiensis (Prípravovňa učiteľov 
vidieckych škôl Spišskej diecézy). Vyučovanie oficiálne 
začalo dňa 19. novembra 1819. Skúšky hneď prvého 
školského roku v  zimnom i  letnom semestri priniesli 
vynikajúce výsledky.317 O rok neskôr, keď schválenie stále 
nebolo udelené, poslal biskup Pyrker panovníkovi novú 
žiadosť o potvrdenie ústavu. Špecifikoval v nej nasledujúce 
požiadavky. V prvom rade si žiadal vyhradiť dispozičné 
právo nad ústavom výhradne pre spišských diecéznych 
biskupov. Administratívne mal ústav podliehať iba 
miestodržiteľskej rade a rovnako iba jej sa mali zasielať 
vyúčtovania hospodárenia ústavu a  školské známky 
chovancov. Absolventi dvojročného štúdia na ústave mali 
byť umiestňovaní na akejkoľvek rurálnej škole v diecéze 
bez zásahu hlavného školského riaditeľa a  inšpektora. 
Ak  by  sa  na  dané učiteľské miesto v  Spišskej diecéze 
hlásil absolvent Kapitulskej preparandie a  iný, cudzí 
kandidát s rovnakým vzdelaním, mal byť uprednostnený 
absolvent zo  Spiša. Spolu s  touto žiadosťou zaslal 
panovníkovi aj  wdomáci poriadok ústavu a  výsledky 
skúšok študentov za  prvý školský rok. Panovník školu 
schválil intimátom Uhorskej miestodržiteľskej rady č. 
4256/4258 z 20. februára 1821.318

315 HLEBA, Edmund. Školy na Spiši. Spišská Nová Ves : 
Regionálne kultúrne stredisko, 1994, s. 121.
316 DOBERSBERGER, Roland. Die Persönlichkeit J. L. 
Pyrkers, des Bischofs der Zipser Diözese, in der Beziehung 
zur Problematik des Bistums in den Jahren 1818 – 1820, s. 9.
317 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 32, 33.
318 HRADSZKY, Josephus. Initia, progressus ac praesens 
status Capituli Scepusiensis, s. 579.

Oba základné dokumenty – Plán, čiže štatúty 
ústavu a  Domáci poriadok – vypracoval spišský 
kanonik Juraj Paleš. Dokumenty boli zahrnuté 
v  jednom spise pod názvom Regulae et  Constitutiones 
Instituti Praeparandorum ad  Ludi-Magisteria 
in  Dioecesi Scepusiensi introducti perIllustrissimum 
ac  Reverendissimum Dominum Dominum Joannem 
Ladislaum Pyrker de  Felsö Eör Miseratione Divina 
Episcopum Scepusiensem Sacr (atissi) mae Caes (saris) 
et  Reg (iae) Apostolicae Maiestatis Consiliarium felici 
et  auspicatissimo primo Pastoralis sui Regimini, Anno 
1819 (Reguly a  konštitúcie Inštitútu pripravujúcich 
sa  na  učiteľstvo v  Spišskej diecéze, zriadeného 
najosvietenejším a  najdôstojnejším pánom, pánom 
Jánom Ladislavom Pyrkerom z Felsö Eör, z milosti Božej 
spišským biskupom a  radcom najsvätejšieho cisárskeho 
a  kráľovského apoštolského majestátu, v  prvom roku 
svojho šťastného a  požehnaného pastierskeho vedenia, 
1819). Súčasťou Domáceho poriadku bol organizačný 
poriadok a aj prvá učebná osnova ústavu.

Plán ústavu (Planum Instituti Praeparandorum 
ad  Ludi-Magisteria), čiže v  podstate štatúty, ktoré mal 
panovník schváliť, obsahoval nasledujúce body:

1. Hlavný cieľ ústavu je výchova a vzdelávanie mla-
díkov vhodných na  učiteľské pôsobenie na  de dinských 
školách Spišskej diecézy.

2. Predmety, ktoré sa majú na ústave vyučovať, majú 
zohľadňovať požiadavky elementárnych triviálnych škôl, 
teda náboženstvo – katechizmus, metodika, pravopis 
a  krasopis, ďalej počty, biblický dejepis, spev, hudba 
a liturgika. S tým súvisí povinnosť predstavenstva ústavu 
zabezpečiť vhodných profesorov.

3. Ústav bude umiestnený v  Spišskej Kapitule, 
v  kňaz skom seminári a  na  začiatku prijme šiestich 
študentov.

4. Pri prijímaní majú prednosť študenti gymnázií 
a hlavných škôl, obyvatelia Spišskej diecézy a uchádzači 
vzdelaní hudobne.

5. Kurz trvá dva roky a  oficiálne ústav funguje 
od roku 1819.

6. Dozor a  starostlivosť o  ústav a  o  jeho majetok 
sa  zveruje Spišskej sídlenej kapitule, ale riadenie 
spišskému diecéznemu biskupovi.

7. Základné imanie ústavu pozostáva z  darov 
a obligácií. Účtovné doklady sa majú uschovať v archíve 
Spišskej sídelnej kapituly.

8. Študenti majú študovať, byť ubytovaní a stravovať 
sa  zdarma. V  budúcnosti sa  predpokladá nárast darov 
do tej miery, že budú môcť dokonca dostávať štipendium.

9. V budúcnosti sa plánuje pre študentov aj príspevok 
na ošatenie.
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Obal najstaršej matriky ústavu, ktorá obsahuje základné zriaďovacie dokumenty a evidenciu poslucháčov do r. 1848.

10. Praktické zručnosti majú študenti nadobúdať 
verejnými výstupmi, katechizovaním či  už  v  seminári 
alebo vo  filiálkach, ako aj  hrou na  organe a  na  iné 
hudobné nástroje v Katedrále sv. Martina a zastupovaním 
kantorov na pohreboch.

11. Povinnosťou profesorov je dohliadať na morálku 
študentov.

12. Treba vypracovať rozvrh hodín a  plán 
vzdelávania.

13. Obsadzovanie uprázdnených učiteľských postov 
sa podmieňuje skúškou a zložením vyznania viery.

14. Spišská sídelná kapitula má  právo prijať 
na štúdium dvoch uchádzačov, spišský biskup štyroch.319

Organizačný poriadok sa skladal z ôsmich nosných 
kapitol.

I. De  Fine Instituti Praeparandorum (Cieľ ústavu). 
Bod popisoval ciele, ktoré si ústav vytyčuje, povinnosti 
a  vlastnosti budúcich učiteľov – organistov. V  tomto 
bode sa  zdôrazňovalo nielen kvalitné vzdelanie, ale 
aj duchovná a náboženská príprava na budúce povolanie 
učiteľa.

II. Observanda in  recipiendis ad  hoc Institutum 
Juvenibus (Prijímanie študentov). Pri prijímaní 
na  štúdium sa  uprednostňovali študenti z  gymnázií, 
normálnych a  hlavných škôl, výhodou uchádzača bolo 
ovládanie hry na organe či inom nástroji. Prednosť mali 
uchádzači zo Spišskej diecézy.

III. De  Pietatis Exercitiis et  Spirituali disciplina 
(Poriadok duchovného života v  ústave). V  tomto bode 
bol podrobne popísaný deň študenta, ktorý mal začať 
ráno tichým obliekaním, spoločnou modlitbou v učebni, 
duchovným čítaním z  Písma, prípadne z  diela  Tomáša 
Kempenského a  svätou omšou, ktorú chovanci 
absolvovali spolu s bohoslovcami seminára. Pred spaním 
bola opäť spoločná modlitba a  súkromné spytovanie 
svedomia. Študenti mali raz za  mesiac povinnosť ísť 
na  sv.  spoveď u  špirituála domu a  na  sv.  prijímanie. 
V nedeľu a v prikázané sviatky sa mali zúčastniť sv. omše 
v  katedrále, kde mali miništrovať. Pred Zeleným 
štvrtkom sa študenti zúčastňovali duchovných cvičení.

IV. De  domestica Disciplina (Domáci poriadok). 
Kapitola obsahovala trinásť bodov týkajúcich 
sa  chovania sa  študentov, starostlivosti o  spoločnú 

319 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 8 – 10. Preklad plánu 
uverejnil Alojz Miškovič, por. MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. 
kat. učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. In MIŠKOVIČ, A. 
(ed.). Pamätník 110 ročnice založenia Rímsko-katolíckeho 
učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Trnava : Spolok 
sv. Vojtecha, 1931, s. 113 – 115.

spálňu, zákazu fajčenia a alkoholu, informácie o období 
povinného  silencia, o  strave a  jej podávaní, o  voľnom 
čase študentov a vychádzkach, prázdninách, o ošetrovaní 
chorých chovancov a podobne.320

V. Palešov dokument pokračoval hlavou, ktorá 
tvorila učebnú osnovu ústavu, De  Praeparandorum 
Studiis (Učebné predmety a  ich metodika), platnú 
už  od  roku 1819. Uvedená osnova platila na  ústave 
od jeho vzniku až do roku 1848.321 Obsahovala detailnejšie 
rozobraté spôsoby výučby náboženstva, metodiky, 
ako aj  pravopisu a  krasopisu troch jazykov – latinčiny, 
slovenčiny a  nemčiny, ďalej metodiku vyučovania 
aritmetiky, biblických dejín a  hudby. Učebná osnova 
z  roku 1819 je  najstarším dokumentom svojho druhu, 
ktorý tak ponúka bližší pohľad na  detaily a  princípy 
inštitucionálneho špecializovaného vzdelávania učiteľov 
v jeho úplných začiatkoch. Zasluhuje si preto pozornosť 
a aspoň náznakovú analýzu.

Náboženstvo – katechizmus sa prednášalo s tým, že 
po slu cháči preparandie, hoci sami mali byť v kresťanskej 
náuke do statočne zbehlí a  znalí základných právd 
a  otázok katechizmu, v  preparandii si  mali všetko ešte 
raz a  podrobnejšie preštudovať a  osvojiť si  spôsoby 
vyučovania náboženstva, to znamená:
a) ako treba poučovať deti o pravdách viery a morálky 

primerane ich  chápavosti, v  krátkych otázkach 
a odpovediach,

b) na koľké skupiny treba deti pri vyučovaní náboženstva 
rozdeliť, ako rozvíjať ich pamäť a ako skúšať,

c) ako deťom podľa stupňa ich chápavosti poskytovať 
krátke exhortácie, ako napr. o  Božej láske, 
o  bohabojnosti, o  láske k  rodičom, o  vernosti 
panovníkovi, o poslušnosti a poddanosti zemepánom 
a  úradom, o  láske k  blížnemu a  o  kresťanských 
pravdách vo všeobecnosti.
O  učebnice pre potreby katechizácie sa  zaviazal 

postarať kňazský seminár.
Metodika sa  prednášala kvôli zlepšeniu schopnosti 

budúcich učiteľov venovať sa  deťom. Zásady si  mali 
osvojovať teoreticky i  prakticky. Tematicky bol tento 
predmet rozdelený nasledovne:
a) ako zaobchádzať s  deťmi, ktoré prišli do  školy 

po  prvýkrát, ako ich má  učiteľ osloviť, aké otázky 

320 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 11 – 15. Preklad 
domácich pravidiel rovnako uverejnil Alojz Miškovič, por. 
MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 116 – 119.
321 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, 1931, s. 127.
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Štatúty ústavu z r. 1819, vypracované Jurajom Palešom.

im klásť, ako odstraňovať u detí častú nechuť chodievať 
do školy, ako si získať ich lásku a dôveru,

b) ako viesť deti k  spoznaniu jednotlivých písmen, 
neskôr k slabikovaniu a napokon k čítaniu,

c) ako s deťmi cvičiť držanie pera, písanie, ako diktovať 
a tvoriť diktáty,

d) ako vzbudiť vo  všeobecnosti pozornosť detí a  ako 
cvičiť ich pamäť, ako usporiadať lavice v triede a ako 
žiakov v triedach,

e) ako si  počínať pri trestaní žiakov – trest mal podľa 
tohto učebného plánu byť láskavým nápravným 
úkonom, nie pomstou.
Pravopis a  krasopis, teda umenie pekne a  správne 

písať, cvičili ako svoju povinnosť plynúcu z  povolania 
v prvom rade sami poslucháči. Tieto danosti mali neskôr 
vštepovať žiakom v školách.

Počty zahrnovali základné počtové výkony a  tzv. 
zlatý rez.

Biblické dejiny sa  prednášali z  dôvodu následnej 
rozšírenej možnosti budúcich učiteľov poukázať 
na kresťanské učenie a základné náboženské pravdy.

Hudba sa  venovala predovšetkým spevu a  hre 
na  organe, nakoľko sa  rátalo s  uplatnením budúcich 
učiteľov celkom prirodzene aj ako kantorov a organistov. 
Ústav mal povinnosť zaobstarať dostatočný počet 
nástrojov – klavírov či harmónií. Hlavnými predmetmi 
hudobnej prípravy učiteľov boli:
a) figurálny spev – základ celej hudby,
b) hra na organe – z nôt a podľa figurálnych pravidiel,
c) hra na husliach,
d) gregoriánsky spev – s ktorým súvisí povinnosť ústavu 

zabezpečiť misál a antifonár.322

Organizačný poriadok následne pokračuje ďalšími 
kapitolami:

VI. De  Instituti Administris (Vedenie ústavu) – ka-
pi tola určuje kompetencie vedenia. Najvyššie riadenie 
ústavu mal na  starosti diecézny biskup. Za  riaditeľa 
býval vymenovaný vždy jeden z  kanonikov a  sídelná 
kapitula sa mala starať o materiálne a účtovné záležitosti. 
Vyučujúcimi boli hlavný profesor – vhodný vzdelaný 
kňaz, ktorý by  učil všetky disciplíny a  profesor 
hudby – regenschori katedrály – ktorý sa  mal zaoberať 
vzdelávaním v hudbe.

322 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 16 – 19. Preklad 
domácich pravidiel rovnako uverejnil Alojz Miškovič, por. 
MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 123 – 125.

VII. De Probatione et practica exercitatione (Skúšky 
a  praktické skúšky) – kapitola sa  zaoberá dvomi 
skúšobnými obdobiami vždy na  konci semestra. 
Zdôrazňuje sa tu tiež praktické nadobúdanie zručností, 
a  to  pri vyučovaní, katechizácii, ale aj  v  speve a  hre 
na organe.

VIII. De Applicatione seu Emissione Praeparandorum 
(Zamestnávanie absolventov) – uvádza predpisy, ako 
sa  majú jednotlivé učiteľské miesta diecézy postupne 
zapĺňať absolventmi Kapitulskej preparandie.323

Prvým riaditeľom ústavu sa  stal už  spomínaný 
spišský kanonik a  pedagóg Juraj Paleš, autor prvej 
slovenskej učebnice pedagogiky Paedagogia Slowenská 
pre Triwiálské školi Biskúpstwa Spišského324 a  učebnice 
pre kantorov Ludimagister in  ritibus et  caerimoniis 
instructus (Kantor, poučený o obradoch a ceremóniách).325 
Ten na  podnet biskupa Pyrkera vyhotovil aj  dva spisy, 
ktoré mali novozaložený ústav predstaviť v  celom 
kráľovstve. Onedlho podľa tohto vzoru skutočne vznikli 
dva učiteľské ústavy, z  ktorých ten v  Jágri založil roku 
1828 taktiež Ján Ladislav Pyrker, a  to  už  ako jágerský 
arcibiskup.

Učiteľská preparandia v  Spišskej Kapitule bola 
pôvodne umiestnená na prízemí, vo východnom krídle 
kňazského seminára. Mala dve miestnosti, z  ktorých 
jedna bola spálňou pre chovancov, druhá študovňou.326 
Študenti sa  stravovali v  tunajšej menze. Ako už  bolo 
uvedené, od  začiatku fungovania ústavu bolo 

323 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 20 – 22. Preklad 
Palešových dokumentov uverejnil Alojz Miškovič, por. 
MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 113 – 119, 125 – 126.
324 PALLES, Georgius. Paedagogia Slowenská pre 
Triwiálské školi Biskúpstwa Spišského. W Lewoči, Ján 
Werthmüller, 1820.
325 PALLES, Georgius. Ludimagister in Ritibus 
et Caerimoniis per Annum occurrentibus instructus. 
Opusculum in Usum Scholae Praeparandorum Dioecesis 
Scepusiensis conscriptum. Leutschoviae, Joannes 
Werthmüller, 1820. Zaujímavosťou je, že už r. 1828 boli 
vydané krátke dejiny ústavu, ktoré sa tiež pripisujú Jurajovi 
Palešovi : Succinta Historia Instituti Praeparandorum, 
ad Magisteria Scholarum ruralium Almae Dioecesis 
Scepusiensis. Cassoviae, Stephan Ellinger, 1828.
326 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 128. Išlo zrejme o miestnosť č. 128 
a priľahlé miestnosti v prízemí bloku A Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, kde sa v súčasnosti nachádza 
seminárna knižnica. Bez precízneho architektonicko-
historického výskumu budov kňazského seminára a bývalého 
učiteľského ústavu sú úvahy tohto typu len hypotézami.
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Záznamy o prvých absolventoch ústavu a ich klasifikácia z r. 1820.
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Učebnica pedagogiky od Juraja Paleša Paedagogia z r. 1820 
v bernolákovskej slovenčine.

Učebnica Juraja Paleša pre kantorov Ludimagister z r. 1820.

v jeho stanovách zachytené, že všetky náklady študentov 
spojené so  štúdiom majú byť hradené zo  základiny 
ústavu, aby tak bola zabezpečená možnosť štúdia 
aj  pre chudobnejších uchádzačov. Do  prvého ročníka 
na začiatku fungovania ústavu prijali šiestich poslucháčov. 
Štúdium trvalo dva roky. Školský rok sa skladal z dvoch 
semestrov, na konci každého semestra museli poslucháči 
skladať verejné skúšky, na  ktorých bol okrem komisie 
aj biskup alebo jeho zástupca.327 Na štúdium sa prijímali 
najmä žiaci s  dobrými vysvedčeniami z  vyšších tried 
gymnázií, ktorí už  vedeli po  latinsky. Z  tohto dôvodu 
nespôsobovalo žiaden problém, že vyučovacím jazykom 
bola v ústave spočiatku latinčina. Výklad sa však podľa 
potreby dopĺňal vo vernakulárnych jazykoch.328 Okrem 

327 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 127.
328 HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína. Kultúrnohistorický 
význam učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule v r. 
1819 – 1919. In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia 
Učiteľského ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 
1999, s. 1. Tu aj podrobná analýza významu Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule pre slovenčinu.

gymnázií v Podolínci a Levoči sem prichádzali študovať 
aj žiaci z Košíc, Prešova, Rožňavy, Sátoraljaújhely (dnes 
HU), Jágra (Eger, dnes HU) či  dokonca z  Veľkého 
Varadína (Oradea, dnes RO).329

Od  školského roku 1823/24 sa  osobitne prednášala 
pedagogika. Okrem nej teda hlavný profesor – do roku 
1822 to bol kňaz František Henniger a po ňom do roku 
1823 kňaz Karol Weisz – prednášal aj  náboženstvo, 
metodiku, čítanie, pravopis, krasopis, počty, biblické 
dejiny, latinčinu, liturgiku,  gregoriánsky spev a  školské 
zákony. V rokoch 1823 – 1847 hlavný profesor prednášal 
metodiku, oboznámenie sa  s  písmenami, slabikovanie, 
čítanie, písanie, základy latinčiny, katechizmus, 
pravopis a  krasopis, počty, liturgiku (obradoslovie), 
gregoriánsky spev, náboženstvo, pedagogiku, biblické 
dejiny, latinskú štylistiku a  štylistiku materinskej reči. 
V  školskom roku 1845/46 pokusne pribudla aj  fyzika, 
hospodárstvo a  oboznámenie sa  s  hospodárskymi 
nástrojmi, všeobecná metodika a základy ošetrovateľstva 

329 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 122.

ľudí a  zvierat. Ďalej sa  však v  týchto predmetoch 
nepokračovalo. Profesor hudby – od  založenia ústavu 
až do roku 1837 to bol konkrétne katedrálny regenschori 
Jozef Schmiedl – vyučoval figurálny,  chorálny ľudový 
spev a hru na klavíri a na organe. Pôvodne sa vyučovala 
aj  hra na  husliach, od  čoho sa  však z  pragmatických 
dôvodov upustilo. Do roku 1833 sa školský rok začínal 
v novembri a končil sa koncom augusta. Od školského 
roka 1833/34 sa začínal v októbri a končil v júli.330

Škola si dala za cieľ byť nielen teoretickou inštitúciou, 
ale pripravovať kandidátov na  učiteľstvo aj  prakticky. 
Od  školského roka 1821/22 preto pri ústave existovala 
cvičná jednotriedna ľudová škola. Chodievali do  nej 
deti z  chudobnejších rodín z  okolia Spišskej Kapituly, 
prípadne deti tunajších laických zamestnancov. Podľa 
svedectva jedného z absolventov ústavu išlo o chlapcov, 
ktorí zároveň miništrovali v  katedrále.331 Cvičná škola 
bola síce v  päťdesiatych rokoch 19. storočia zrušená, 
ale už  onedlho sa  pre ústav stala cvičnou ľudová škola 
v Spišskom Podhradí.332

Ústav sa  vo  svojich počiatkoch musel boriť najmä 
s finančnými problémami. Tie sa odrazili predovšetkým 
na  neblahom, no  nutnom znížení počtu študentov, 
ktorí preparandiu navštevovali. Zatiaľ čo  pôvodne 
škola začínala so 6 poslucháčmi a ich počet sa postupne 
v  školských rokoch 1820/21 – 1821/22 dokonca zvýšil 
na  8, v  školskom roku 1822/23 sa  znížil na  piatich333 
a  za  riaditeľstva Daniela Udránskeho (1824 – 1826) 
dokonca len na štyroch.334

O ekonomickej situácii ústavu čiastočne napovedajú 
dobové inventáre hnuteľného majetku Preparandie, 
ktoré zachytávajú len veľmi skromné zariadenie. 
V  roku 1826 sa  v  jeho miestnostiach nachádzalo: 
52 kusov náboženských a  pedagogických kníh, 27 
kusov hudobných diel, 1 klavír, 3 harmóniá, 3 huslí, 3 
trúbky s nátrubkami, 1 klarinet, 2 veľké stoly, 2 menšie 
stoly, 11 stoličiek, 2 veľké školské tabule, 2 dirigentské 
taktovky, 1 špongia, 4 nástenné tabule – pomôcky 
k  Felbingerovej metóde výučby čítania v  maďarčine, 
nemčine a  slovenčine, 2 príručné tabule s  abecedou, 4 

330 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 127.
331 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum Ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 38.
332 HLEBA, Edmund. Školy na Spiši, s. 124.
333 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum Ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 32, 33, 36, 37, 46, 47.
334 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum Ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 48, 49, 54, 55 a nasl.

tabule so  školským a  domácim poriadkom, 1 skriňa 
na bielizeň, 2 skrine na odevy, 2 umývadlá a 6 kompletov 
na  ubytovanie chovancov (stoly, stoličky, postele 
a posteľná bielizeň, poháre, ručníky a utierky).

Inventár knižnice Preparandie z  roku 1826 uvádza 
nasledujúce diela:

Inventarium rerum mobilium Instituti Preparandorum 
Dioecesis Scepusiensis Anno 1826. Mense Augusto 
Confectum.

(Inventár hnuteľných vecí Učiteľskej prípravovne 
Spišskej diecézy, spísaný v auguste 1826.)
1. Ewangelien und Episteln auf alle Sonn- und Feyertage 

des Jahrs 1 ks
2. Die zergliederten und erläuterten Ewangelium 1 ks
3. Ewangelia, a epistole na Neďele a Swatki 1 ks
4. Einleitung in die biblische Geschichte des A. und N. 

Testaments 1 ks
5. Priwod k biblickey Historii S. a N. Zákona 3 ks
6. Historia V. Testamenti in quaestiones divisa 1 ks
7. Kern des Methodenbuches 1 ks
8. Tabellarischer Inhalt des 2. Th. der Rechenkunst 1 ks
9. Der Mittlere Katechismus 1 ks
10. Katechismus z otaskami 2 ks
11. Ludimagister instructus 2 ks
12. Pedagogia Slowenska 1 ks
13. Arithmetica Germ (anico) et Slav (ico) Idiomate 1 ks
14. Orthographia Germ (anico) et Slav (ico) Idiomate 1 ks
15. Institutionum Grammat (icae) Pars 1 3 ks
16. Institutiones Arithmeticae Pars 2 1 ks
17. Institutiones Arithmeticae Partes 3 1 ks

Najstaršia známa pečať ústavu z roku 1821. Zobrazuje 
sv. Cecíliu, patrónku cirkevnej hudby.
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Dejiny ústavu Succinta historia, pripisované Jurajovi Palešovi, vydané v r. 1828.

18. Gesänge von Carl Henniger 1 ks
19. Abcdarka pre Školi slowenske 1 ks
20. Nahmenbüchlein 1 ks
21. Anleitung zur deutschen Rechtlesung und 

Rechtschreibung 2 ks
22. Kurzer Leitfaden der Methodik 1 ks
23. Školske Regule 1 ks
24. Schul und Sittenregeln 1 ks
25. Nabožne Katolicke Pesnički o Tagemstwach Wiri 1 ks
26. Methodus Scholarum Normalium descripta per 

G (eorgium) P (alless) 1 ks
27. Specimina Caligraphiae aeri incisa 3 ks
28. Verfahren bez. der Lehre der Buchstabenkenntniss 1 ks
29. Horae diurnae 1 ks
30. General Basslehre von Albrechsberger 3 ks
31. Kratke Učeni pre Obecnú Mladež 8 ks
32. Čitanka a nebo Kniha k Čitani 1 ks
33. Entwurf eines derzsuchen Eech. Unterricht 1 ks
34. Peknopísebnosť 1 ks.335

Napriek ekonomickým problémom dosahoval ústav 
veľmi dobré výsledky vo výchovnej a vzdelávacej oblasti, 
takže sa  stal vzorom pre mnohé ďalšie ústavy v  celom 
Uhorsku. Po  absolvovaní štúdia boli noví pedagógovia 
umiestňovaní do  škôl, kde nebol učiteľ, prípadne ako 
náhradníci k starším učiteľom. Podľa pozitívnych ohlasov 
Uhorskej miestodržiteľskej rady, ale aj dekanských správ 
bolo pôsobenie absolventov ústavu v  ľudových školách 
prínosom nielen pre samotné školy, ale celkovo pre 
kultúrny a aj hospodársky rozvoj vidieka.

Počet nekvalifikovaných učiteľov na  vidieckych 
školách bol však príliš vysoký na  to, aby mohol ústav 
v  dohľadnom čase svojimi skromnými počtami 
absolventov situáciu významne zvrátiť. Prvým 
a  najrýchlejším riešením tohto zlého stavu boli skúšky 
učiteľskej spôsobilosti, ktoré si  mali učitelia, pôsobiaci 
bez vzdelania, urobiť v  Spišskokapitulskej preparandii. 
Z tohto dôvodu tu bol zavedený status tzv. súkromných 
kandidátov. Ministerstvo školstva vydalo 5. januára 
1855 nariadenie, podľa ktorého sa  mali všetci učitelia 
pôsobiaci v  školách bez skúšky, dostaviť k  preskúšaniu 
do troch rokov. Kandidáti nielen zo Spišskej diecézy, ale 
aj  zo  Šariša, ba  dokonca učitelia židovských škôl, boli 

335 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum Ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, nepaginovaná 
príloha…

v  ústave v  Spišskej Kapitule skúšaní až  do  roku 1919, 
kedy boli externé skúšky zrušené.336

Aj  v  tejto oblasti však v  počiatkoch fungovania 
ústavu vznikali problémy. Zapríčiňovali ich niektorí 
farári a  patróni kostolov, ktorí napriek garanciám 
zo  strany dvora i  biskupstva o  prednosti absolventov 
kapitulského ústavu pri obsadzovaní učiteľských staníc 
tieto preferencie nerešpektovali a  do  svojich škôl 
na území Spišskej diecézy svojvoľne obsadzovali učiteľov 
bez vzdelania, prípadne so  vzdelaním nadobudnutým 
mimo Spišskokapitulskej preparandie. Už  vo  výročnej 
správe za  školský rok 1821/22 proti takejto ignorancii 
protestoval vtedajší riaditeľ preparandie Juraj Paleš 
a  apeloval na  príslušnú vrchnosť, aby takéto konanie 
zamedzila. Naliehal tiež, aby aj rektori-organisti v praxi, 
ktorí si nechcú urobiť v preparandii dodatočnú učiteľskú 
skúšku, boli dočasne suspendovaní, kým sa tejto skúške 
nepodrobia.337

OD PREPARANDIE 
K UČITEĽSKÉMU 
ÚSTAVU – DEJINY ÚSTAVU 
OD POLOVICE 19. STOROČIA 
PO VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

Polovica a  najmä posledné dekády 19. storočia 
priniesli výrazné a  pestré zmeny nielen v  organizácii 
ústavu, ale predovšetkým v  používaných učebných 
plánoch. Už  v  roku 1843 Ján Pyrker, vtedy už  jágerský 
arcibiskup, poslal na Spiš vlastný návrh učebných plánov, 
v  ktorom síce ponechal dva ročníky, avšak požadoval 
až päť pedagógov, rozšíril počet predmetov i obsah učiva 
a ako samostatný predmet požadoval prírodné vedy. Žiaľ, 
hmotné prostriedky ústavu nestačili na splnenie všetkých 
požiadaviek, a  tak sa  istý čas používali staré plány, len 
čiastočne upravené podľa niektorých Pyrkerových 
návrhov. V oboch ročníkoch sa vyučoval organ, ľudové, 
cirkevné a gregoriánske piesne a súzvukoveda.

Do  tvorby nových  učebných osnov zasiahli 
aj  ďalšie okolnosti. V  štyridsiatych rokoch 19. storočia 

336 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 169, 170.
337 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 169, 120.
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nastali v  chápaní učiteľských preparandií v  Uhorsku 
výrazné zmeny. Stalo sa  tak v  dôsledku zriaďovania 
tzv. kráľovských katolíckych učiteľských prípraviek. 
To  prakticky znamenalo, že  štátne orgány uznali 
opodstatnenosť cirkevných „pedagogických pokusov“ 
v  Spišskej Kapitule a  Jágri a  podľa príkladu týchto 
inštitúcií začali zakladať aj  štátne, nekonfesionálne 
školy, zamerané špeciálne na  výchovu a  vzdelávanie 
budúcich učiteľov ľudových škôl. Cesta k  otvoreniu 
štátnych učiteľských ústavov však nebola priamočiara. 
Najskôr v roku 1841 miestodržiteľská rada nariadila, aby 
sa  pri akadémiách a  lýceách otvorili dvojročné kurzy 
pre vzdelávanie katolíckych učiteľov. Následne bolo 26. 
októbra 1842 vydané nariadenie č. 1651, ktorým bolo 
v  Uhorsku založených päť učiteľských prípravovní: 
v  Miškovci (dnes Miskolcz, HU), Segedíne (dnes 
Szeged, HU), Kaniži (dnes Nagykanizsa, HU), Pešti 
(dnes Budapest, HU) a  na  území dnešného Slovenska 
vznikla ako prvá takáto inštitúcia Preparandia v Nových 
Zámkoch.338

V  súvislosti s  touto inováciou boli pre tieto 
štátne školy zavedené aj  nové učebné plány. 
Príprava kandidátov učiteľstva bola v  ich ponímaní 
dvojročná – čo  Spišskokapitulská preparandia mimo-
cho dom dosiahla hneď pri svojom zrode. V  prvom 
ročníku štátnych ústavov sa  vyučovalo náboženstvo, 
obradoslovie – liturgika, biblické dejiny, všeobecná 
metodika, zvláštna metodika, ktorá sa  venovala 
metodike vyučovania písania, slabikovania, čítania, 
pravopisu a krasopisu, ďalej počty, zemepis, prírodozpyt, 
hospodárstvo, ručné práce a  absolvovali sa  praktické 
výstupy. V druhom ročníku sa učila zvláštna metodika, 
prírodopis, poľné hospodárstvo, ručné práce, trojčlenka 
a  zlomky, vychovávateľstvo, zemepis, rýchla pomoc 
pri úrazoch, gramatika, sloh a  počítanie. Okrem toho 
sa vyučovala aj hudba so zameraním na organ, ľudové, 
cirkevné a  gregoriánske spevy a  súzvukovedu.339 
Z  popísaných učebných osnov je  zrejmé, že  obsah 
predmetov je pre učiteľskú prípravu v tomto období stále 
veľmi široký. Je tu celé spektrum praktických predmetov, 
ktoré si však budúce pôsobiská mladých učiteľov – ľudové 
školy na  vidieku – nutne vyžadovali. Napriek tomu 
z týchto osnov badať aj postupnú špecializáciu prípravy 

338 DANEK, Ján. Učiteľský ústav v Nových Zámkoch. 
In LUKÁČ, E. – MICHALIČKA, V. a kol. História najstarších 
učiteľských ústavov na Slovensku (1819 – 1945). Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 254, 255.
339 MICHALIČKA, Vladimír – VANĚKOVÁ, Daniela. 
Obsah výchovy a vzdelávania na učiteľských ústavoch 
1819 – 1945. In LUKÁČ, E. – MICHALIČKA, V. a kol. 
História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku 
(1819 – 1945). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, 2007, s. 20.

kandidátov na  učiteľstvo, a  to  zaradením množstva 
učebných disciplín, zameraných na metodiku a výchovné 
predmety.

Učiteľ – a  to  nielen v  období polovice 19. storočia, 
ale po  celé ďalšie obdobia takmer až  do  polovice 20. 
storočia – bol v  dedinách nielen osobou vyučujúcou 
deti, ale zastával aj  mnoho iných úloh. Bol po  latinsky 
nazývaný „ludimagister“ (učiteľ/majster hry) 
či  „ludirector“ (vedúci hry), teda organista – obradový 
spevák a  zároveň človek, zodpovedný za  správny 
priebeh liturgických obradov. Práve z  latinského 
„ludirector“ vznikol dnes už archaický názov pre učiteľov 
„rechtor“. Učitelia na  vidieku boli zároveň miestnymi 
hospodárskymi a  právnymi poradcami, stáli pri zrode 
mnohých hospodárskych, spotrebných a  úverových 
družstiev v  posledných dekádach 19. storočia, robili 
hospodársku a pestovateľskú osvetu. Boli propagátormi 
hygieny a zdravotníckej osvety, pomáhali pri ošetrovaní 
zranení obyvateľstva i  dobytka. Pracovali ako kultúrni 
a osvetoví pracovníci, organizovali ochotnícke divadelné 
vystúpenia, dychovky, koncerty, neskôr zakladali 
dobrovoľnícke hasičské družstvá, rozširovali skauting. 
Významnou mierou prispeli k  zachovaniu folklórneho 
dedičstva, nakoľko ako amatérski etnografi zapisovali 
detaily o  ľudových zvyklostiach, krojoch a  povestiach 
a  podobne. Suplovali aj  mnoho ďalších úloh, ktoré 

vidiek v  Uhorsku a  v  neskorších obdobiach dlho 
aj na Slovensku stále nemal personálne ošetrené. Úlohou 
učiteľských ústavov bolo vychovať, vzdelať a  do  každej 
dediny poslať integrálnu osobnosť, príslušníka novej 
elity, ktorá všetky tieto úlohy postupne pokryje. Práve 
pôsobenie Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule možno 
reálne zhodnotiť ako jeden z výrazných faktorov, ktoré 
spôsobili, že  práve obce Spišskej diecézy v  mnohých 
ohľadoch predčili dediny v  iných oblastiach dnešného 
Slovenska.340

I. ročník II. ročník

Náboženstvo Metodika výučby 
prírodopisu

Obradoslovie Metodika výučby 
poľnohospodárstva

Biblické a cirkevné dejiny Metodika výučby ručných 
prác

Všeobecná metodika Metodika výučby 
trojčlenky

Metodika výučby písania Metodika výučby zlomkov
Metodika výučby 
slabikovania Vychovávateľstvo

Metodika výučby čítania Zemepis
Metodika výučby 
pravopisu Rýchla pomoc pri úrazoch

Metodika výučby 
krasopisu Mluvnica

Metodika výučby počtov Písomný sloh

Metodika výučby zemepisu Počty

Prírodoveda

Hospodárstvo

Ručné práce

Praktické výstupy

Hra na organe

Ľudové piesne

Cirkevné piesne

Gregoriánske piesne

Súzvukoveda
Učebný plán z rokov 1847 – 1854.341 

340 CHALUPECKÝ, Ivan. Hospodársky, spoločenský 
a kultúrny význam založenia Učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule. In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia 
Učiteľského ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 1999, 
s. 1 – 4. Tam aj ďalšie informácie o mimoškolskej činnosti 
učiteľov na slovenskom vidieku.
341 Učebný plán z r. 1847 – 1854, inšpirovaný plánom 
miestodržiteľskej rady a upravený podľa Pyrkerových návrhov. 
MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 138. 

Dňa 25. februára 1845 miestodržiteľská rada 
poslala riaditeľstvu Ústavu v  Spišskej Kapitule návrh 
spomínaných učebných plánov pre nové štátne učiteľské 
ústavy a  navrhla, aby takéto plány boli prijaté aj  pre 
Preparandiu v Spišskej Kapitule. Vedenie školy súhlasilo. 
V  rokoch 1854 – 1860 tu  teda platil nasledovný 
učebný plán: náboženstvo, cirkevné a  biblické dejiny, 
obradoslovie, pedagogika, didaktika, špeciálna metodika 
a  praktické výstupy, fyzika a  prírodné vedy, všeobecné 
dejiny a zemepis, aritmetika, materinský jazyk, písomné 
slohové práce, ľudový spev, gregoriánsky spev, hra 
na  organe a  súzvukoveda. Z  ekonomických dôvodov 
sa  oba ročníky učili spolu, menila sa  len pedagogika 
a metodika.342

Viaceré zmeny postihli v  polovici 19. storočia 
aj vnútornú organizáciu preparandie. Najväčšou z nich 
bol zánik internátu a menzy pre chovancov ústavu, ktoré 
od školského roku 1847/48 z finančných dôvodov prestali 
fungovať. Študenti boli odteraz ubytovaní v prenajatých 
bytoch v  Spišskej Kapitule alebo v  Spišskom Podhradí. 
Napriek tomu bolo každému kandidátovi učiteľstva 
ročne vyplatené štipendium 80 zlatých. V  päťdesiatych 
rokoch 19. storočia, konkrétne v  školských rokoch 
1851/52 – 1855/56, bol na  krátky čas internát znova 
otvorený, čo  spôsobilo, že  sa  počet poslucháčov zvýšil 
na  18 – 20. V  tomto období sa  počet štipendistov 
udržal na  šiestich, ostatní poslucháči sa  nazývali 
benevoli auditores (dobrovoľní poslucháči). Taktiež síce 
bývali v  internáte, no  štipendium nedostávali. Zmeny 
sa  dotkli aj  duchovného vedenia chovancov. Až  do  80. 
rokov 19. storočia sa študenti Preparandie zúčastňovali 
sv. omší v kaplnke Kňazského seminára. Neskôr sa na jar 
a  na  jeseň zúčastňovali aj  vo  všedné dni sv.  omší 
v  Katedrále sv.  Martina. Tu  starší študenti praktizovali 
hru na organe Kaplnky Zápoľskovcov.343

Riaditeľ preparandie, kanonik ThDr. Michal Labucký 
(Labuczky, riad. 1846 – 1858), zaviedol v dôsledku týchto, 
predovšetkým ekonomických zmien, v roku 1848 nový 
vnútorný poriadok školy – „Leges pro Preaparandiae 
Studiosis“ (Zákony pre študentov Preparandie). Novinky 
oproti starému poriadku sa týkali predovšetkým zániku 
internátu, ktorý sa zdôvodňoval neľahkou ekonomickou 
situáciou Spišského kňazského seminára, ako aj ďalšieho 
finančného a  materiálneho zabezpečenia študentov. 
Poslucháči sa  mali naďalej zúčastňovať sv.  omší 

342 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 138.
343 GRIGER, Michal. Hudobná výchova 
na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule 
v rokoch 1819 – 1949. In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie 
založenia Učiteľského ústavu : Zborník prednášok. Spišská 
Kapitula, 1999, s. 5.

Spišský biskup Ladislav Zábojský (1850 – 1870).
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v  seminárskej kaplnke, ba  dokonca mali na  nich hrať 
a  spievať. Zvláštna pozornosť sa  v  novom poriadku 
venovala správaniu preparandistov ubytovaných mimo 
školy.344

Revolučné vojenské udalosti rokov 1848/49 zasiahli 
Spiš len okrajovo.345 Spomenúť treba aspoň Bitku 
na Branisku 5. februára 1849, počas ktorej si víťazstvom 
nad slovenskými dobrovoľníkmi a cisárskymi jednotkami 
maďarská armáda otvorila ústupovú cestu na  Prešov 
a  Košice. Po  prehratej Bitke pri Világoši 13. augusta 
toho istého roku však maďarská armáda definitívne 
kapitulovala, čím sa de  facto skončilo revolučné vrenie 
v  monarchii. Následné opatrenia počas tzv. Bachovho 
absolutizmu v rokoch 1849 – 1859 boli charakteristické 
úsilím panovníka centralizovať a  germanizovať celý 
štát – v  čom bol samozrejme zahrnutý aj  dominantný 
vplyv na  uhorské školstvo. Takáto situácia bola pre 
Slovákov na  viacerých miestach vhodnou príležitosťou 
na  presadenie aspoň parciálnych cieľov, pozdvihnutie 
národného života a pretlačenie slovenčiny do verejných 
sfér, ba  dokonca do  školstva. Nepriamo tomu 
napomáhali aj  snahy vlády o  modernizáciu stredného 
školstva. S tým súviseli nariadenia z roku 1851, ktorými 
bolo na  stredných školách schválené vyučovanie 
v  materinskom jazyku. Priamym dôsledkom týchto 
opatrení bol vznik troch neštátnych cirkevných, tzv. 
patronátnych slovenských gymnázií – v  roku 1862 
Vyššie slovenské evanjelické gymnázium v  Revúcej, 
v  roku 1867 Nižšie slovenské evanjelické gymnázium 
v  Martine a  v  roku 1869 Nižšie slovenské katolícke 
gymnázium v Kláštore pod Znievom. Na Spiši sa situácia 
pod vplyvom vtedajšieho diecézneho biskupa Ladislava 
Zábojského (Zaboyszky, 1850 – 1870), horlivého Slováka, 
vyvinula ešte rýchlejšie.346 Biskup Zábojský ustanovil 

344 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 131.
345 Podrobnejšie o revolučnej situácii v Spišskej diecéze 
por. OLEJNÍK, Vladimír. Kapitulný vikár Spišskej diecézy 
Dominik Biacovský a zmeny v katolíckej cirkvi v roku 1848. 
In ŽIFČÁK, f. (ed.). Z minulosti Spiša XXVI. Levoča : Spišský 
dejepisný spolok, 2018, s. 23 – 40.
346 ThDr. Ladislav Zábojský. Narodil sa 31. 5. 1793 
v Prešove. Študoval na gymnáziu v Prešove a Sátoraljaújhely, 
filozofiu v Košiciach a v Trnave, teológiu v Trnave a v Pešti. 
Za kňaza bol ordinovaný v r. 1816. Stal sa tajomníkom 
biskupa Bélika a od r. 1820 pracoval ako sekretár benátskeho 
patriarchu Ladislava Pyrkera. V rokoch 1824 – 1828 
pracoval ako biskupský tajomník v Spišskej Kapitule, 
potom bol farárom vo Veľkej. Od r. 1832 zastával funkciu 
konzistoriálneho radcu. O rok neskôr bol inštalovaný ako 
čestný kanonik Spišskej sídelnej kapituly. R. 1840 sa stal 
dekanom levočského dekanátu a farárom v Spišskej Novej Vsi. 
R. 1849 zastával funkciu diecézneho inšpektora elementárnych 
škôl a bol členom školskej rady. 2. 4. 1850 ho František Jozef I. 

za vyučovací jazyk Preparandie v Spišskej Kapitule pre 
Slovákov slovenčinu a pre nemeckých chovancov ústavu 
nemčinu – a  to už v  roku 1852. Učiteľský ústav sa  tým 
síce nestal slovenským, no  slovenčina ako vyučovací 
jazyk tu  bola o  desať rokov skôr, než na  Slovenskom 
evanjelickom gymnáziu v Revúcej.347

Medzitým v roku 1858 cisárske kráľovské ministerstvo 
školstva vydalo nariadenie, ktorým znova pozmenilo 
učebné plány učiteľských prípraviek. Kandidáti totiž 
prichádzali najmä z  nižších ročníkov stredných škôl, 
takže mali už  dostatočné vedomosti zo  všeobecných 
predmetov a mohli sa venovať predovšetkým praktickému 
učiteľskému výcviku. Na základe tohto rozhodnutia tak 
v  rokoch 1860 – 1866 platil nasledovný učebný plán: 
cirkevné a biblické dejiny, náuka o výchove a vzdelávaní, 
nemecký jazyk, slovenský jazyk, maďarský jazyk, počty, 
metodika šlabikára, metodika ostatných predmetov: 
vlastivedy, dejín a  zemepisu, fyziky, prírodných vied, 

vymenoval za spišského biskupa. Toto menovanie potvrdil 30. 
9. aj pápež Pius IX. Biskupská vysviacka sa konala 25. 5. 1851 
v kapucínskom kostole vo Viedni a slávnostná intronizácia 
v Spišskej Kapitule bola 22. 7. Úrad spišského biskupa 
zastával až do svojej smrti 11. 9. 1870 v Spišskom Štiavniku. 
Pochovaný bol 15. 9. v krypte Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi. Košice : Seminár sv. 
Karola Boromejského v Košiciach, 2008, s. 32 – 34.
347 HLEBA, Edmund. Školy na Spiši, s. 125.

Spišský biskup ThDr. h. c. Juraj Čáska (1874 – 1891).

Rozvrh hodín pre školský rok 1866/67.

Ročník pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota

8:00 – 
9:00

I. Výchovoveda, 
didaktika

Počty a ich 
metodika

Výchovoveda, 
didaktika

voľno

Výchovoveda, 
didaktika Manipulácia 

učebníc
II. Náboženstvo, 

Biblia atď.
Manipulácia 
učebníc

Manipulácia 
učebníc

Náboženstvo, 
Biblia atď.

9:00
– 10:00

I. Náboženstvo Reálie Reálie Náboženstvo Slovenčina

II. Praktické 
výstupy

Počty a ich 
metodika

Výchovoveda, 
didaktika

Praktické 
výstupy

Počty a ich 
metodika

10:00 – 
11:00

I. Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ

II. Nemčina Maďarčina Slovenčina Nemčina Slovenčina

14:00 – 
15:00

I. Reálie Kreslenie a 
rysovanie

Počty a ich 
metodika Reálie Písomné 

úlohy
II. Návšteva tried Návšteva tried Návšteva tried

15:00 –
16:00

I. Kreslenie a 
rysovanie

Krasopis a 
taktopis

Slovenčina Kreslenie a 
rysovanie

Krasopis a 
taktopisII. Hospodárstvo

16:00 – 
17:00

I. Nemčina Maďarčina Maďarčina Nemčina Spev, hudba, 
organ

II. Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ

Spev, hudba, 
organ Maďarčina

Profesori preparandie boli aktívni nielen medzi bernolákovcami, ale aj o polstoročie neskôr v radoch štúrovcov. V zadnom rade vľavo 
profesor Štefan Nikolaj Hýroš ako člen memorandového vyslanectva k panovníkovi v r. 1861.
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geometrie a kreslenia, ďalej poľnohospodárstvo, postupy 
pri vyučovacích predmetoch, spev, hra na  organe 
a harmónia (súzvukoveda). Oba ročníky sa učili spolu, 
praktické výstupy mal len druhý ročník.348

Obnovenie konštitučnej monarchie a  koniec 
Bachovho absolutizmu vydaním októbrového diplomu 
v roku 1860 naštartovalo v krajine ďalšie politické zmeny, 
ktoré sa prejavili aj  v  školstve. Medzi najmarkantnejšie 
prejavy patril fakt, že maďarčina sa dostala medzi povinne 
vyučované jazyky. Po  rakúsko-uhorskom (maďarskom) 
štátoprávnom vyrovnaní na  základe zákona uhorského 
snemu z  29. mája 1867 nastal vo  vývoji monarchie 
definitívny politický obrat. Vyrovnanie bralo do  úvahy 
iba záujmy dvoch najsilnejších častí štátu – uhorsko-
maďarskej a rakúsko-nemeckej. Takýto neblahý výsledok 
revolučných snáh nepríjemne zaskočil slovenskú 
politiku, a to predovšetkým jej proviedensky orientovanú 
časť. Dôsledky vyrovnania na  seba nedali čakať dlho. 
Neúmerne rástol ofenzívny maďarský nacionalizmus 
a z neho priamo plynúci silnejúci tlak maďarčiny, ktorý 
sa  ešte na  prelome 18. a  19. storočia skrýval za  odpor 

348 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 140.

proti nemčine – čiže de  facto proti osvietenskému 
absolutizmu. Na  Spiši sa  situácia vykryštalizovala 
aj  vďaka nástupu nového biskupa a  vtedajšiemu 
obsadeniu sídlenej kapituly. Maďarský nacionalizmus 
tu  zasiahol do  tej miery, že  dokonca vážne cirkevné 
dokumenty – napríklad matriky – sa  po  roku 1867 
začínajú viesť namiesto univerzálneho jazyka Katolíckej 
cirkvi – latinčiny – v  maďarčine. Po  Ladislavovi 
Zábojskom a  ThDr. Jozefovi Samassovi (sp. biskup 
1871 – 1873) sa spišským biskupom stal ThDr. h. c. Juraj 
Čáska (Császka, sp. biskup 1874 – 1891).349 Ten ako 

349 ThDr. h. c. Juraj Čáska. Narodil sa 4. 12. 1826 
v Nitrianskej Strede. Študoval na gymnáziu v Nitre, 
Tate a v Ostrihome. Od r. 1842 bol v ostrihomskom 
seminári. Filozofiu vyštudoval v Bratislave na Emericane 
a v Trnave, teológiu na Pázmaneu vo Viedni. Od r. 1850 
pracoval ako gymnaziálny profesor v Trnave, neskôr bol 
prefektom tamojšieho biskupského konviktu. R. 1853 sa stal 
notárom a archivárom v Ostrihome, r. 1856 tajomníkom 
arcibiskupského vikariátu v Trnave a r. 1864 pápežským 
komorníkom a riaditeľom arcibiskupskej kancelárie 
v Ostrihome. R. 1870 bol inštalovaný za ostrihomského 
kanonika. 28. 2. 1874 ho František Jozef I. vymenoval 
za spišského biskupa. Vatikán toto menovanie potvrdil 
15. 6. Biskupská vysviacka Juraja Császku sa konala 19. 7. 

Profesori a študenti v r. 1887.

uhorský šľachtic, mecén vied a  umení, člen Uhorsko-
slovenského vzdelávacieho spolku (Magyarországi Tót 
Közművelődési Egyesület) a  podporovateľ uhorských 
národných fondových inštitúcií, vystupoval na  Spiši 
ako zástanca univerzálnych uhorských hodnôt v  ich 
maďarskom ponímaní druhej polovice 19. storočia. 
Doviedol na  viaceré miesta v  diecéze rehoľné sestry, 
bol zakladajúcim členom Spišského dejepisného spolku 
a  členom Spolku sv.  Vojtecha, podporoval školstvo 
a tlač. V skutočnosti však odmietal emancipačné snahy 
Slovákov a  súhlasil s  nacionálnou unifikáciou Uhorska 
na maďarskej báze. To sa prejavilo aj na Spišskokapitulskej 
preparandii.

v bazilike v Ostrihome. Do Spišskej Kapituly prišiel 2. 9. 1874. 
Tu dostal ďalšie pocty, ale aj povinnosti. R. 1879 sa stal 
domácim prelátom Jeho Svätosti, pápežským asistentom 
a rímskym grófom. Od r. 1881 bol skutočným tajným radcom. 
Bol vyznamenaný viacerými radmi a oceneniami : Radom 
železnej koruny 1. triedy, veľkrížom Radu cisára Leopolda, 
veľkrížom Pápežského rytierskeho Radu Božieho hrobu, 
či čestným doktorátom teológie na Budapeštianskej univerzite. 
27. 10. 1891 bol vymenovaný za kaločského arcibiskupa. 
Zomrel v Budapešti, 4. 8. 1904. Tam je aj pochovaný. ZUBKO, 
Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, s. 32, 33.

V  roku 1879 vyšiel zákonný článok XVIII/1879, 
ktorý nariaďoval vo všetkých školách povinne vyučovací 
jazyk maďarský.350 Biskup Čáska tomuto zákonu vyhovel 
a  vydal nariadenie, podľa ktorého sa  vyučovacím 
jazykom ústavu stala maďarčina. Naproti tomu dotácia 
vyučovacích hodín slovenčiny ako predmetu sa  počas 
ďalšieho vývoja postupne znižovala: z  pôvodne dvoch 
hodín pre všetky ročníky v roku 1875,351 cez dve hodiny 
týždenne v  prvom a  druhom ročníku od  roku 1876, 
ktoré pretrvali aj  po  predĺžení štúdia na  štyri roky,352 
až  na  jednu vyučovaciu hodinu v  prvom a  druhom 
ročníku od  školského roku 1912/13.353 Takýto stav 

350 ZGÚTH, Peter P. Školstvo na Slovensku, slovenské 
učiteľstvo pred prevratom a v historickom vývoji prvých 
rokov národnej slobody slovenskej i jeho zásluhy na poli 
ľudovýchovy a národnej osvety. In ŽITAVSKÝ, A. S. (ed.). 
Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. 
G. Masaryka. Bratislava : Nákladom Pamätníka slovenského 
školstva, 1936, s. 40.
351 SA LE, UA Sp K, kartón č. 4, č. 2/1875.
352 HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína. Kultúrnohistorický 
význam učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule v r. 1819 – 1919, 
s. 11, 12.
353 SA LE, UA Sp K, kartón č. 8, č. 15/1912-13.

Predmet I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet hodín
týždenne

Vierouka a mravoveda 2 2 2 2 8
Pedagogika - - - - -
Telo a zdravoveda 3 - - - 3
Psychológia - 3 - - 3
Didaktika - - 4 - 4
Dejiny pedagogiky a organizácie školstva - - - 4 4
Prax - - 1 1 2
Maďarský jazyk a literatúra 3 3 3 2 11
Nemčina 2 2 1 1 6
Slovenčina 2 2 - - 4
Dejepis - - 3 3 6
Ústavoveda - - - 1 1
Zemepis 2 2 - - 4
Matematika 4 3 3 3 13
Prírodopis 3 3 - - 6
Fyzika - - 3 3 6
Hospodárstvo - - 1 1 2
Spev a hudba 5 6 6 5 22
Kreslenie 1 1 1 1 4
Krasopis 1 1 - - 2
Telocvik 2 2 2 2 8

Učebný plán z r. 1883 – 1905.
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sa  zachoval až  do  vzniku Československej republiky. 
Ústup slovenčiny a  ostatných jazykov sa  neprejavil len 
na vyučovacom jazyku či úradnom jazyku školy, ktorým 
bola od  školského roku 1847/48 maďarčina,354 ale 
napríklad aj  na  vybavenosti študentskej a  profesorskej 
knižnice. Zatiaľ čo  v  pôvodnej ústavnej knižnici podľa 
už  popísaného inventára z  roku 1826 bolo z  36 kníh 
14 slovenských, v  súpise z  roku 1866 sa  spomína 
už  len Slovenský šlabikár a  Čítanka. V  roku 1906/7 
už  v  knižnici slovenskej knihy niet – v  profesorskej 
je  95 maďarských a  17 nemeckých kníh, v  študentskej 
600 maďarských a  15 nemeckých kníh. Slovenské 
knihy sa vôbec nespomínajú ani v zozname povinného 
čítania z  roku 1914/15 a  ani v  inventarizácii majetku 

354 ABÚ SK, UÚ SK, inv. č. 1. Matrica et Protocollum 
Actorum Praeparandiae ad Magisteria Scholarum Ruralium 
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1819, s. 32.

ústavu z roku 1918. Všetky tieto skutočnosti poukazujú 
na  realitu maďarizačného tlaku na  vedenie školy. 
Maďarizácia sa  ako pozitívna činnosť dokonca priamo 
konštatuje v  dobových výročných správach. Napríklad 
v  správe z  roku 1893/94 sa  konštatuje priaznivý vplyv 
žiakov ústavu, ktorí žijú medzi obyvateľmi nemaďarskej 
národnosti, a  tak ich pomáhajú pomaďarčovať. 
V  správe zo  školského roka 1895/96 sa  konštatuje, 
že maďarčina síce nie je materinským jazykom všetkých 
chovancov ústavu, ale maďarské vzdelanie z  gymnázií 
a kapitulského ústavu im natoľko zdokonalilo používanie 
maďarčiny, že si ju obľúbili, používajú ju lepšie a radšej 
ako materinskú reč, a to nielen v škole, ale aj mimo nej. 
K  týmto vyslovene propagandistickým vyhláseniam 
treba pripočítať aj deformácie v štatistických prehľadoch 
o  národnosti študentov. V  roku 1895/96 sa  udáva 
slovenský materinský jazyk iba pri piatich študentoch 
z celkového počtu 16, hoci je viac než pravdepodobné, 

Jedno z najstarších tabiel absolventov ústavu z r. 1902/03.

Tablo absolventov z r. 1904/05.
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že  všetci Liptáci (štyria) a  Oravci (šiesti) boli Slováci, 
a  teda Slovákov by  malo na  ústave študovať najmenej 
o  sto percent viac než je  správou vyhlasovaný počet. 
Podobné tendencie badať aj  v  štatistikách z  roku 
1889/90 a  od  školského roku 1906/07 sa  vo  výročných 
správach i  matrikách žiakov uvádza jediný materinský 
jazyk – maďarčina. Tento krátky jazykový exkurz 
o maďarizačných tlakoch v Spišskokapitulskej preparandii 
možno zakončiť konštatovaním, že  napriek všetkému 
slovenský jazyk z  učebných plánov tohto ústavu nikdy 
úplne nezmizol – a to ani v čase, keď už inde na území 
dnešného Slovenska slovenské školy nejestvovali. 
Slovenčina sa zachovala a v Spišskej Kapitule preklenula 
aj ťažké obdobia do vzniku Československej republiky.355

Politická situácia po  roku 1860 priniesla aj  ďalšie 
novinky – okrem iného sa  vtedy zmenili organizačné 
vzťahy v  školstve. Miestodržiteľská rada sa  stala 
najvyšším školským orgánom a  všetky nariadenia, 
týkajúce sa  štátnych učiteľských ústavov, posielala 
aj  na  Preparandiu v  Spišskej Kapitule. Tak napríklad 
nariadením zo  dňa 8. júla 1864 predpísala nové 
učebné plány pre kráľovské katolícke učiteľské ústavy 

355 HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína. Kultúrnohistorický 
význam učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule v r. 1819 – 1919, 
s. 15 – 17.

a  samozrejme sem zahrnula aj kapitulskú preparandiu. 
Podľa týchto osnov mal byť prvý ročník teoretický, 
v  ktorom sa  poslucháči majú učiť predmety, ktoré raz 
budú sami vyučovať na ľudových školách. Druhý ročník 
mal byť praktický, v  ktorom základ výučby tvorila 
metodika vyučovania. Ako ovplyvnili učebný plán 
rozhodnutia miestodržiteľskej rady, vidno na  príklade 
rozvrhu hodín pre školský rok 1866/67.356

Rovnako ako v  predchádzajúcich obdobiach, 
aj teraz museli kandidáti na konci štúdia skladať skúšky 
spôsobilosti. Rozdielom bolo, že  po  ich absolvovaní 
odteraz dostávali diplomy o  pedagogickej spôsobilosti. 
Učiteľský zbor v druhej polovici 19. storočia pozostával 
z  profesora, katechétu a  učiteľa hudby, ku  ktorým boli 
prijatí ďalší dvaja pedagógovia zo Spišského Podhradia 
ako tzv. náhradní učitelia.357

Na základe štatistickej analýzy kánonických vizitácií 
poznáme aspoň približne vtedajší nelichotivý stav 
rurálneho školstva na  území Spišskej diecézy pred 

356 Príklad rozvrhu hodín pre školský rok 1866/67, por. 
MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 140.
357 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 135, 136.

Študentský orchester ústavu v r. 1905.

vznikom tohto ústavu. Nasledujúce vizitácie konal 
tesne pred svojím odchodom zo  Spiša biskup Pyrker 
na Orave v roku 1820 a po ňom biskup Jozef Bélik (sp. 
biskup 1824 – 1847) v  roku 1832. V  týchto vizitačných 
protokoloch sa blahodarný vplyv preparandie na ľudové 
školstvo ešte vo  veľkom badať nedá. Inak je  tomu 
v  období druhej polovice 19. storočia, z  ktorej máme 
niekoľko prvých informácií o  zásadných počtoch 
absolventov ústavu v praxi. Napríklad podľa informácie 
o  stave elementárnych škôl v  Dunajeckom dekanáte 
za  rok 1858/59, ktorú zostavil vtedajší dekan,  hlavný 
inšpektor cirkevných škôl a  zároveň farár v  Nižných 
Lapšiach (dnes Łapsze Niżne, PL) František Grinvaldský, 
boli všetky školy v  osemnástich farnostiach v  tomto 
dekanáte obsadené absolventmi Spišskokapitulskej 
preparandie. Vyučovacím jazykom na všetkých školách 
bola slovenčina a  v  deviatich farnostiach fungovali 
dychovky.358

Dôsledkom rakúsko-maďarského vyrovnania, ale 
aj  snahy o  modernizáciu školstva – avšak v  duchu 
novej, nacionálne orientovanej politiky – bol školský 

358 GRIGER, Michal. Hudobná výchova 
na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule 
v rokoch 1819 – 1949, s. 9.

zákonný článok XXXVIII/1868 o  ľudovom školstve. 
Vo všeobecnosti tento zákon rozlišoval štyri druhy škôl, 
ktoré sa týkali ľudového školstva:
a) elementárne školy (elemi népiskolák),
b) vyššie národné školy (felsőbb népiskolák),
c) meštianske školy (polgári iskolák),
d) učiteľské prípravovne (tanítóképezdék).

Podľa zákona mohli byť zriaďovateľom školy štát, 
obec, náboženská spoločnosť alebo súkromná osoba. 
V  zmysle zákona nevyhnutnými boli len ľudové školy, 
a to z dôvodu povinnej školskej dochádzky. Tá sa týkala 
detí vo veku od 6 do 12 rokov. Obecné ľudové školy mali 
charakter interkonfesionálnych škôl. Štátne učiteľské 
preparandie tento zákon charakterizoval ako trojročné 
učilištia. Požiadavka štátu bola, aby sa novej legislatíve 
prispôsobili aj konfesionálne ústavy.359

Reakciou Spišského biskupstva na  tento zákonný 
článok bola jeho implementácia do nových vnútorných 
diecéznych predpisov pre elementárne školstvo, ktoré 
boli vydané v roku 1870 v troch jazykových mutáciách. 
Tá slovenská vyšla pod názvom Ústav pre Školi Spišskej 
Dioecesi.360

Od  školského roku 1871/72 už  bola litera zákona 
splnená aj  v  Spišskej Kapitule a  tunajšia Preparandia 
mala tri ročníky. Vyučovali v  nich traja hlavní a  dvaja 
výpomocní profesori. Väčšina predmetov v  novom 
učebnom pláne bola identická s  predpísanou štátnou 
osnovou. Problémy v  Spišskokapitulskom ústave 
však spôsoboval nedostatok najmä fyzikálnych 
a prírodovedných pomôcok, rozšírenie žiackej knižnice 
a  zaobstaranie školskej záhrady. Skúška spôsobilosti 
sa  skladala z  písomnej, ústnej a  praktickej časti. Tézy 
skúšky určil na  odporúčanie odborných profesorov 
hlavný kráľovský školský riaditeľ. Na základe tohto zákona 
platil učebný plán s nasledujúcimi predmetmi: vierouka 
a mravoveda; pedagogika a metodika, prax; materinský 
jazyk; maďarský jazyk; iný jazyk; počty: aritmetika 
a  geometria; dejepisné predmety: zemepis, dejepis, 
ústavoveda; prírodné vedy: prírodopis, fyzika, chémia, 
hospodárstvo a záhradníctvo; predmety umelecké: spev 
a  hudba, kreslenie, krasopis; telocvik.361 Podľa zákona 
z  roku 1868 teda vzrástol počet predmetov, no  boli 
rozložené do troch ročníkov. Týždenne to predstavovalo 

359 BILČÍK, Jozef. Vývoj školstva na Slovensku do roku 1960 
a spracovávanie písomností škôl. In Slovenská archivistika, 
1973, roč. 8, č. 1, s. 26 – 57, pozri s. 33
360 Ústav pre Školi Spišskej Dioecesi. Lewoča, J. Werthmüller, 
1870.
361 SA LE, UA Sp K, kartón č. 4, č. 2/1875.

Spišský biskup ThDr. Alexander Párvy (1904 – 1919).
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dotáciu 30 – 32 vyučovacích hodín, z ktorých 13 hodín 
malo pedagogické či metodické zameranie.362

V  súvislosti so  zmenami, ktoré politický vývoj, ale 
aj  praktické skúsenosti za  šesťdesiat rokov od  vzniku 
preparandie v  roku 1819 priniesli, zaviedol vtedajší 
spišský diecézny biskup Juraj Čáska 31. augusta 1879 
na základe návrhu vtedajšieho riaditeľa ústavu Františka 
Liptaja (Liptay, riaditeľ 1874 – 1879) nový Organizačný 
štatút Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu Spišskej 
diecézy. Štatút obsahoval nasledujúce paragrafy:

§1 Spišská preparandia ako diecézna škola je  pod 
výhradnou právomocou diecézneho biskupa.

§2 Na čele ústavu stojí biskupom menovaný riaditeľ, 
ktorý v  biskupovom mene vykonáva nad ústavom 
dozor a  zastupuje ústav na  verejnosti. Zúčastňuje 
sa aj na vnútornom živote ústavu, je členom skúšobných 
komisií a kontroluje vyučovanie a prípravy žiakov.

§3 Bezprostredne ústav riadi nová, dosiaľ 
nepoužívaná funkcia, správca – profesor. Ten dohliada 
na  rozvrh hodín, prednášky, vyhotovuje záznamy 
a školské vysvedčenia, opatruje archív ústavu atď.

§4 Profesorský zbor menuje biskup. Profesori 
pôsobia v zmysle učebnej osnovy schválenej biskupským 
zborom 12. septembra 1877. Profesori majú dbať 
aj na duchovný a náboženský rozvoj chovancov.

§5 Každý profesor si  vedie denník o  prospechu 
a  dochádzke študentov. Vyučovacím jazykom sa  stáva 
maďarčina, no  ponecháva sa  aj  vyučovanie slovenčiny 
a  nemčiny, nakoľko tieto jazyky sú  v  Spišskej diecéze 
nanajvýš potrebné.

§6 Profesorský zbor bude mať pravidelné mesačné 
porady pod vedením riaditeľa. Ich predmetom bude:
a) prijímanie nových študentov, postup študentov 

do vyšších ročníkov,
b) určenie používaných učebníc a  dátumov prázdnin 

a sviatkov bez vyučovania,
c) skúsenosti a postrehy profesorov z vyučovania,
d) disciplinárne konania,
e) dátumy skúšok.363

V roku 1881 uhorské Ministerstvo kultu a vyučovania 
vydalo nariadenie o  predĺžení štúdia na  učiteľských 
prípravkách na  štyri roky. Napriek finančnému 
nedostatku Spišská diecéza toto rozhodnutie prijala 
a  rozšírila počet ročníkov Kapitulskej preparandie 
na  štyri 22. júla 1883. Materiálne okolnosti si  však 

362 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 21.
363 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 143 – 145.

vynútili, aby sa prvý ročník otváral len každý druhý rok, 
takže bolo treba naraz udržiavať v podstate vždy iba dve 
triedy. Profesorský zbor vtedy tvorili štyria profesori: 
profesor – správca, starší a  mladší profesor a  profesor 
hudby. Spolu so zriadením štvrtého ročníka bol prijatý 
plán pre štátne učiteľské ústavy zo 6. februára 1882. Ten 
zostal v  platnosti až  do  roku 1905. Oproti oficiálnemu 
učebnému plánu boli pre ústav v  Spišskej Kapitule 
zavedené viaceré zmeny: náboženstvo sa  vyučovalo 
aj  vo  IV. ročníku, a  to  v  týždennej dotácii 2 hodiny, 
kvôli kantorskému výcviku bol zvýšený počet hodín 
hudby a spevu vo všetkých ročníkoch spolu na 22 hodín 
a vzhľadom na charakter ľudových škôl, do ktorých mali 
absolventi ústavu nastúpiť, bola zavedená aj slovenčina, 
v dotácii 2 hodiny týždenne v I. a II. ročníku.364

Koncom 19. storočia sa  na  Spišskokapitulskej 
preparandii končí zároveň aj systém polročných skúšok. 
Naposledy sa  v  zimnom semestri skúšalo v  školskom 
roku 1894/95. Od  nasledujúceho školského roku 
už poslucháči dostávali polročné vysvedčenia 31. januára 
bez zvláštneho skúšania.365

Ďalší výnos ministerstva z  roku 1903 upresňoval 
poslanie učiteľských prípraviek ako výsostne odborných 
škôl, ktoré mali pripravovať len na  povolanie učiteľa 
v elementárnych školách. Už predtým, v osemdesiatych 
rokoch 19. storočia, sa  v  štátnych osnovách pre 
učiteľské prípravky prikladala dôležitosť vyučovaniu 
odborných predmetov a  praktickému vyučovaniu. 
V  súvislosti s  výnosom ministerstva z  roku 1903 bol 
vydaný aj  úradný štátny učebný plán, no  podrobnosti 
v osnovách boli ponechané na kompetencii jednotlivých 
ústavov.366 V  roku 1905 tak boli pre kapitulský ústav 
prijaté osnovy pre rímskokatolícke učiteľské ústavy 
latinského a  gréckeho obradu, zostavené na  porade 
uhorského biskupského zboru 19. októbra 1904. Táto 
osnova kládla väčší dôraz na  štúdium jazyka a  dejín, 
na odborné vzdelanie a na praktický výcvik kandidátov. 
Vedenie diecézy spolu s  novým učebným plánom 
zaviedlo aj  novú osnovu vyučovania náboženstva: v  I. 
ročníku sa učila vierouka, v II. mravouka, v III. cirkevné 
dejiny a  vo  IV. katechetika. V  plánoch boli uvedené 
aj metodické pokyny a spresnenie ohľadom starostlivosti 

364 Učebný plán, platný v r. 1883 – 1905 s vyznačenými 
týždennými dotáciami hodín v jednotlivých ročníkoch 
por. MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 148 – 150. 
365 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 151.
366 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 23.

o nábožensko-mravnú výchovu a kantorskú spôsobilosť 
chovancov ústavu.367

Keďže študenti ústavu sa  okrem učiteľskej 
praxe pripravovali aj  na  prax kantorov a  organistov 
v  chrámoch, veľký význam malo aj  štúdium hudby. 
Okrem spoločných hodín hudby študenti samostatne 
cvičili hru na  klavíri alebo na  organe, zúčastňovali 
sa  hodín zborového i  sólového spevu atď. Poslucháči 
III. a  IV. ročníka v  rámci praxe doprevádzali slávenie 
sv.  omší v  katedrálnom chráme v  nedele a  na  sviatky 
hrou na  organe.368 Po  absolvovaní záverečných skúšok 

367 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 150.
368 Podľa svedectva pamätníkov – absolventov kandidáti 
z ústavu hrávali výlučne na menšom organe, umiestnenom 
na empore Kaplnky Zápoľských. Na hlavnom organe katedrály 
smeli hrať len profesori. Svedectvo Michala Grigera, Spišská 
Kapitula, august 1999. Podrobnosti o týchto tradíciách por. 
GRIGER, Michal. Hudobná výchova na Rímskokatolíckom 
učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule v rokoch 1819 – 1949, s. 5.

od roku 1906 získavali študenti na vysvedčení o učiteľskej 
spôsobilosti aj potvrdenie o kantorskej spôsobilosti.369

Významná úloha vo  výchove a  formácii budúcich 
učiteľov sa  od  začiatku fungovania ústavu prikladala 
kvalitnému a opodstatnenému prežívaniu voľného času. 
Svedčí o tom domáci poriadok preparandie z roku 1819, 
v ktorom sa špecifikujú možnosti prežívania voľného času 
poslucháčov. Prínosom v týchto otázkach bola krúžková 
činnosť chovancov ústavu, ktorá sa  začala rozvíjať 
na  začiatku 20. storočia. Od  školského roku 1903/04 
začali na  podnet profesora ústavu Jána Cselényiho 
svoju činnosť dva významné krúžky. Prvým z nich bol 
Samovzdelávací kruh Sándora Petöfiho. Umožňoval 
nadanejším študentom viac rozvíjať svoje schopnosti 
a  poskytoval im  príležitosť pre verejné vystúpenia. 
Náplňou krúžkovej činnosti boli predovšetkým 
vystúpenia s recitáciami, referátmi o spisovateľoch, ako 
aj vystúpenia s vlastnými literárnymi prácami študentov 

369 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 152.

Predmet I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet hodín
týždenne

Náboženstvo 2 2 2 2 8
Pedagogika – poznávanie telesného života 2 - - - 2
Pedagogika – poznávanie duševného života - 3 - - 3
Didaktika – Organizácia - - 3 - 3
Dejiny pedagogiky - - - 2 2
Učiteľská prax - - 2 6 8
Maďarský jazyk a literatúra 4 4 3 3 14
Nemčina 2 2 2 2 8
Dejepis 3 3 2 - 8
Ústavoveda - - - - 2
Zemepis 2 2 2 - 6
Matematika 4 3 2 3 12
Prírodopis a chémia 3 3 4 - 10
Fyzika - - 2 3 5
Zdravoveda - - - 1 1
Hospodárstvo 2 2 2 2 8
Hudba a spev 4 4 4 4 16
Kreslenie 3 3 2 2 10
Krasopis 1 1 - - 2
Ručné práce 2 2 2 2 8
Slovenčina 1 1 - - 2
Zborový spev 2 2 2 2 8
Telocvik, hry 2 2 2 2 8
Hasičstvo - - 1 1 2

Učebný plán pre štátne uč. ústavy, platný aj pre ústav v Spišskej Kapitule od r. 1911.
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ústavu. Od  darcov krúžok postupne nadobudol 
vlastnú čitáreň s  dvadsiatimi, neskôr až  štyridsiatimi 
druhmi predplatených časopisov a knižnicou.370 Druhý 
z krúžkov, ktorý začal svoju činnosť na popud profesora 
Jána Cselényiho taktiež v  školskom roku 1903/04, bol 
Hudobný kruh.371 Pri pohľade na množstvo hodín spevu 
a  hudby, ktoré figurujú v  učebných plánoch ústavu 
je  jasné, že podmienky na fungovanie takéhoto krúžku 
boli v kapitulskom ústave viac než priaznivé.

370 Výročná zpráva Rímsko-katolíckeho ústavu učiteľského 
v Spišskej Kapituli na školský rok 1928-1929. Spišské 
Podhradie : Tlačiareň E. Schusteka, 1929, s. 9.
371 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 153.

Dvadsiate storočie so sebou prinieslo nielen zmenu 
preparandie na modernú strednú školu, ale aj  inováciu 
jej priestorov. Sídlom ústavu bola až do roku 1910 stále 
časť priestorov kňazského seminára. Preparandia tu mala 
pre seba vyhradené dve posluchárne a  jeden fyzikálny 
kabinet, ktorý slúžil aj  ako zborovňa a  miestnosť pre 
klavír. V  jednej z  učební bol umiestnený aj  organ 
a ďalšie dva klavíry. Kresliareň, ako už bolo spomenuté, 
bola umiestnená v Ľudovej škole v Spišskom Podhradí. 
Telocvik sa v  lete konal na  lúke zvanej Pažica, západne 
za  hradbami Spišskej Kapituly.372 Novovymenovaný 
spišský biskup Alexander Párvy (1904 – 1919) hneď 
pri svojej prvej návšteve ústavu prisľúbil škole nové 
priestory.373 Keďže sa na novostavbu budovy preparandie 

372 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 152.
373 ThDr. Alexander Párvy de Kiskónya. Narodil 
sa 30. 9. 1848 v Gyöngyösi (dnes HU). Vyštudoval 
na tamojšom gymnáziu, od r. 1865 filozofiu v Jágri a teológiu 
vo Viedni. Za kňaza bol ordinovaný v r. 1871. Následne bol 
kaplánom v Belléri, od r. 1872 prefektom kňazského seminára 
v Jágri a od r. 1873 pôsobil v jágerskej kúrii ako arcibiskupský 
notár a archivár. V r. 1875 získal doktorát teológie a zároveň 
bol menovaný za tajomníka jágerského arcibiskupa Jozefa 
Samassu, bývalého spišského biskupa. V r. 1892 bol 
inštalovaný za jágerského kanonika a menovaný za titulárneho 
opáta sv. Egídia prope Felnémeth. V r. 1901 sa stal riaditeľom 
jágerskej právnickej akadémie. V r. 1903 bol vysvätený 
za titulárneho biskupa karpasijského a stal sa jágerským 

Budova ústavu – bývalé jezuitské gymnázium – po prestavbe v r. 1910.

Odtlačok pečiatky ústavu z r. 1910. 

v  Spišskej Kapitule nenašlo vhodné miesto a  nebolo 
nazvyš ani financií, biskup Párvy určil, že sa pre tieto 
účely prestavia stará budova jezuitského gymnázia. Tá 
stála, ako už bolo vyššie uvedené, východne v susedstve 

pomocným biskupom. 6. 4. 1904 ho František Jozef I. menoval 
za spišského biskupa. Menovanie potvrdil pápež Pius X. 25. 6. 
Intronizácia prebehla 11. 9. v Katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule. Bol mecénom vied a umenia, podporovateľom 
Spišského dejepisného spolku. Nechápal však emancipačné 
snahy Slovákov a potieral proslovensky vnímajúcich kňazov. 
Známy je jeho spor s Andrejom Hlinkom a tragické udalosti 
v Černovej v r. 1907. V r. 1907 sa stal tajným kráľovským 
radcom. Mal dobré vzťahy s bulharským kráľom, od ktorého 
dostal r. 1911 veľkríž rytierskeho Radu bulharského národa. 
Po vzniku ČSR odmietol podpísať vernosť novej republike, 
bol mu odňatý štátny súhlas na vykonávanie funkcie a tak 
odišiel do Budapešti, kde 24. 3. 1919 zomrel. Bol pochovaný 
na mestskom cintoríne. V r. 1977 boli jeho ostatky prevezené 
do univerzitnej hrobky a uložené medzi významných 
maďarských dejateľov. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 40, 41.

budovy kňazského seminára. Od roku 1779, kedy sa 
vďaka Márii Terézii dostala do rúk Spišského biskupstva, 
bola najskôr nevyužitá a  neskôr upravená na sýpku. 
Zachoval sa  jej všeobecný popis z  roku 1773, keď 
po zrušení rehole jezuitov najskôr pripadla kráľovskému 
fisku: „Smerom na ulicu… je murovaná, no veľmi zničená 
dvojpodlažná stavba, ktorá slúžila na  vyučovanie. 
Na  prízemí má  dve miestnosti, na  poschodí tiež dve. 
Strecha je  nová, šindľová, okná porozbíjané, dvere 
a okenné ostenia sú v relatívne dobrom stave.“374 Biskup 
Párvy poveril v  roku 1906 vypracovaním plánov na 
prestavbu budovy hlavného diecézneho školského 
inšpektora, ThDr. Jána Beerwaldského. Sám medzitým 
zhromaždil pre udržiavanie preparandie základinu 
80  000 zlatých. Polovica z  nich bola investovaná do 
spomínanej prestavby. Práce trvali od 1. júla 1909 do 
8. novembra 1910. Nové sídlo preparandie malo dve 

374 MNL OL, E 152 Acta Jesuitica, Regestrata, dobosz 58, 
fasc. 5, nr. 19.

Tablo absolventov z r. 1910/11.
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nadzemné podlažia, v ktorých boli situované štyri triedy, 
dva kabinety, zborovňa a riaditeľňa. Jedna z posluchární, 
v  ktorej sa učili študenti prvého ročníka, bola rozľahlá 
a slúžila aj na slávnostné zhromaždenia. V tejto učebni 
a  v  triede pre druhý ročník boli klavíry a  v  učebniach 
pre tretí a štvrtý ročník pedálové harmóniá. Do nových 
priestorov sa ústav začal sťahovať 6. novembra 1910. 
Školský rok v  novom sa začal 26. novembra.375 Vďaka 
zväčšeniu priestorov sa  zvýšil aj  počet študentov. 
Od  školského roku 1912/13 mal ústav plné štyri triedy 
a štúdium na ňom sa končilo maturitou.376

S  novou budovou bol pre školu určený aj  nový 
učebný plán vydaný ministrom kultu pre štátne učiteľské 
ústavy v roku 1911. Platil až do vzniku Československej 

375 JANEK, Jozef. Spišskokapitulská preparandia a jej 
odchovanci v rokoch 1819 – 1919. I. časť. Rukopis, Jur pri 
Bratislave, 1989, s. 67. Uložené v ABÚ SK, UÚ SK, odd. Jozef 
Janek, kr. č. 1, fasc. 1. nečíslované.
376 SUCHÁ, Zuzana – FRELICHOVÁ, Alžbeta – CHA LU-
PEC KÝ, Ivan. Učiteľská akadémia v Spišskej Kapitule : (1819) 
1852 – 1949 (1985). Inventár. Levoča : Štátny oblastný archív, 
1971, s. 2.

Budova ústavu po r. 1918 – názov školy na priečelí je už v slovenčine.

Odtlačok pečiatky ústavu z r. 1920. 

republiky.377 Cvičná škola pri učiteľskom ústave bola 
presťahovaná do Spišského Podhradia, kde bola zriadená 
ako samostatná jednotriedna ľudová škola.

Rozkvet ústavu zabrzdila Prvá svetová vojna, ktorá 
sa  začala 28. júla 1914. Nedostatok potravín, chudoba, 
hlad, rok 1917 ako vyvrcholenie veľkej hospodárskej 
krízy, to  všetko sa  podpísalo na  zhoršovaní situácie 
aj  v  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule. Okrem 
toho mobilizácia viackrát narušila priebeh vyučovania 
a  jednotlivých školských rokov. Niektorí profesori 
a  viacerí študenti museli nastúpiť na  vojenskú službu. 
Našťastie na  rozdiel od  iných škôl, Učiteľský ústav 
v Spišskej Kapitule nebol nikdy žiadnou kompetentnou 
vrchnosťou požiadaný o  uvoľnenie priestorov pre 
vojenské účely. Školské roky sa  počas vojny začínali 
neskôr, napríklad v školskom roku 1915/16 až 1. októbra 
a  končili síce riadnymi skúškami, no  predsa väčšinou 
skôr, v  máji. Výnimkou bol šk. rok 1917/18, kedy 

377 Učebný plán pre štátne učiteľské ústavy, platný 
aj pre Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule od r. 1911, por. 
MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 155.

sa pre nedostatok paliva vyučovalo v budove seminára 
a  vyučovanie skončilo 15. júna. Poslucháči IV. ročníka 
nekonali záverečné skúšky, pretože museli okamžite 
nastúpiť na vojenskú službu.378

ÚSTAV PO VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

Dňa 11. novembra 1918 sa  skončil dovtedy 
najrozsiahlejší vojenský konflikt na svete – Prvá svetová 
vojna. V nadväznosti na politické dianie sa na jej konci 
zároveň rozpadla Rakúsko-uhorská monarchia a  jej 
nástupnícke štáty nastúpili cestu samostatnosti v novom, 
demokratickom duchu. Na  našom území to  bola 

378 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 157.

Trieda cvičnej školy v Spišskom Podhradí v r. 1927.
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Československá republika, ktorá vznikla jej vyhlásením 
v  Prahe 28. novembra 1918. Slováci sa  k  nej pridali 
30. novembra deklaráciou v  Martine. Po  vzniku novej 
republiky dochádza na  Slovensku podľa českého vzoru 
k postupnej unifikácii vzdelávania na všetkých stupňoch 
škôl. Zákon 293/1919 Zb. z. z  27. mája 1919 o  zmene 
platnosti ustanovení o stredných školách sa nesie práve 
v tomto duchu. Učebné osnovy, obsah školských učebníc 
a  podobne sú  až  na  schválené výnimky na  rovnakých 
typoch škôl identické. Učiteľské prípravovne boli 
v zmysle tohto zákona zaradené do siete stredných škôl 
a ich názov sa oficiálne zmenil na Učiteľské ústavy. Zákon 
poznal mužské, ženské a  koedukačné ústavy. Štúdium 
na  nich trvalo štyri roky a  končilo sa  maturitnou 
skúškou.379

Problematiku elementárneho školstva v  novej 
republike zas riešil osobitný Zákon č. 266/1922 
Zb. z, ktorému bola priznaná spätná platnosť od  1. 
januára 1921. Zmeny v  tomto zákone sa  týkali najmä 
maximálneho počtu žiakov v triede, predĺžení povinnej 
školskej dochádzky na  osem rokov a  obsadzovania 
učiteľských miest, z ktorých polovicu z celkového počtu 
mali obsadiť muži.380

379 MICHALIČKA, Vladimír. Počiatky vzdelávania učiteľov 
na Slovensku, s. 25.
380 DRAVECKÝ, Ján. O stave katolíckeho školstva. 
In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia Učiteľského 

Na  Spiši a  celkovo na  Slovensku situácia nového 
štátu a  jeho úradov vôbec nebola ľahká. Vojnový 
konflikt s  Maďarskou republikou rád, ktorá vznikla 
21. marca 1919, nálady len vyhrotil. Vojenské ťaženie 
maďarskej Červenej armády sa týkalo aj južných oblastí 
Spiša, ktoré maďarskí boľševici obsadili v polovici júna 
1919. V  nadväznosti na  to  bola v  Prešove 16. júna 
vyhlásená Slovenská republika rád. Zanikla v súvislosti 
so stiahnutím sa maďarských vojsk z územia Slovenska 
v  júli 1919 na  základe diplomatického tlaku zo  strany 
dohodových mocností.381

Neľahká situácia bola aj  v  Spišskej Kapitule 
a  v  tunajšom učiteľskom ústave. Napriek zákonným 
ustanoveniam sa  tu  školský rok 1918/19 ešte začal 
i  skončil bez zmeny – po  maďarsky. Situáciu sťažovalo 
aj  obsadenie spišského biskupského stolca. Posledný 
spišský „biskup monarchie“, Alexander Párvy, 
z  územia nového štátu odišiel a  zomrel len niekoľko 
mesiacov nato v  Budapešti 24. marca 1919. Diecéza 
tak osirela a  v  súvislosti s  diplomatickými prieťahmi 
medzi Vatikánom a  reprezentáciou novej republiky 
sa  na  nového biskupa v  blízkej budúcnosti pomýšľať 
nedalo. Do vedenia diecézy sa v podobných prípadoch 

ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 1999, s. 4.
381 FURMANÍK, Martin. Spiš a vznik Československej 
republiky. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej 
Vsi, 2018, s. 124 – 162. 

Školskí bratia vo svojich typických rehoľných rúchach pri výuke v cvičnej škole ústavu v roku 1932.

Profesor-správca Hubert Horka, FSC v Spišskej Kapitule.

Tablo absolventov z r. 1929.
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Tablo absolventov ústavu z r. 1930/31.

dostával kapitulný vikár – dočasná funkcia, ktorú 
zo  svojho stredu pri neobsadenom biskupskom stolci 
volila sídelná kapitula a ktorá mala v čase sedisvakncie 
v diecéze právomoci diecézneho ordinára, de facto teda 
zastupovala biskupa. Takýmto kapitulným vikárom 
na  Spiši bol v  neprítomnosti biskupa Párvyho spišský 
pomocný biskup Martin Kheberich. Aj  on  však pod 
tlakom okolností abdikoval a  za  nového kapitulného 
vikára bol zvolený Slovák, Štefan Mišík. Jeho pôsobenie 
v  tejto funkcii znamenalo obrat Spišskej Kapituly 
k  proslovenským tendenciám a  k  systematickému 
budovaniu kultúry a  vzdelanosti v  diecéze na  základe 
novej štátnosti. Kapitulný vikár Mišík 2. júla 1919 
vymenoval do  funkcie riaditeľa diecéznej kúrie 
v  Spišskej Kapitule Jána Vojtaššáka, ktorý sa  v  rámci 
svojich kompetencií pustil do  budovania základných 
inštitúcií diecézy. Biskupský úrad pod jeho vedením 
hneď v  lete 1919 zvolal poradu pedagogického zboru 
ústavu, na ktorej bolo stanovené jeho ďalšie smerovanie 
a  zhodnotené jeho fungovanie z  hľadiska personálnej 
otázky.382 Vojtaššák napísal 22. júla riaditeľovi ústavu, 
ThDr. Jánovi Semanovi: „Nakoľko v  tejto učiteľskej 
prípravovni už od septembra 1919. roku naukosdelná reč 
musí byť slovenská, to  jest ústav ten bude slovenský, dľa 

382 SA LE, UA Sp K, kartón č. 10, č. 76/1918-19.

toho musíme sa  zariadiť na  rok 1919/20. Ústav udržať 
musíme, lebo nám je potrebný.“383

Situácia bola ťažká, nakoľko po  slovensky vedeli 
z celého profesorského zboru iba dvaja – riaditeľ Seman 
a  profesor Ján Ceslényi.384 Neuľahčovali to  ani ďalšie 
školské zákony, ako napríklad č. 273/1919 z 23. mája a č. 
541/1919 zo 7. októbra. Oba tieto legislatívne predpisy 
stanovovali podmienky prijatia profesorov na  miesta 
vyučujúcich v učiteľských ústavoch. Mohli nimi byť len 
pedagógovia s učiteľskou aprobáciou pre stredné školy.385

Niektorí z  profesorského zboru učiteľského ústavu 
boli následne prepustení, iní odišli sami. Problémy 
s nedostatkom vhodných pedagogických síl boli dočasne 
preklenuté vďaka pomoci diecézneho kňazstva. Roku 
1919 v  ústave ukončili svoju činnosť Július Laszka, 
kňaz Pavol Drbják, Dr. Jozef Ištók, Eduard Lang 
a  Matej Lukácsi. Od  nového školského roku 1919/20 
boli prijatí kňazi ThDr. Alexander Horváth, Augustín 
Valčak, Ján Málik, Ignác Paňák, ThDr. Jozef Tomanóczy 

383 SA LE, UA Sp K, kartón č. 10, č. 79/1918-19.
384 GRIGER, Michal. Hudobná výchova 
na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule 
v rokoch 1819 – 1949, s. 4.
385 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949. Rukopis, Bratislava, 1969, s. 8.

Predmet I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Počet 
hodín

týždenne
Náboženstvo 2 2 2 2 8
Pedagogika a praktické cvičenia - 3 5 9 17
Jazyk vyučovací 7 7 5 6 25
Cudzí živý jazyk 2 2 2 2 8
Zemepis 2 2 2 2 8
Dejepis a vlastiveda 3 3 2 2 10
Počtárstvo a meranie, rysovanie 4 3 3 2 12
Prírodopis (teloveda a zdravoveda) 2 2 2 1 7
Fyzika a chémia 2 2 2 2 8
Poľné hospodárstvo - - - 1 1
Krasopis 1 - - - 1
Kreslenie 2 2 2 1 7
Všeobecná náuka o hudbe a speve 2 2 2 2 8
Hra na husle 2 2 1 1 6
Hra na klavír 2 2 - - 4
Hra na organ - - 2 2 4
Výchovné ručné práce - - 2 2 4
Telocvik 2 2 2 2 8

Učebný plán, platný pre učiteľské ústavy v r. 1919 – 1940.
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a  laický profesor  Eugen Kalmár. Po  návšteve ministra 
s  plnou mocou pre správu Slovenska, Vavra Šrobára, 
sa  15. októbra 1919 začal nový školský rok 1919/20 
v Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule už s vyučovacím 
jazykom slovenským. Bolo to  spojené s  problémami, 
medzi ktoré patril najmä nedostatok slovenských 
kníh. Z  tohto dôvodu sa  väčšina predmetov diktovala, 
prípadne sa používali učebnice české.386

Okrem zmeny vyučovacieho jazyka prišla 
medzi novinkami samozrejme aj  zmena učebných 
plánov. Spočiatku bol použitý upravený plán podľa 
už  pertraktovaného zákonného článku XXXVIII 
ešte z  čias Uhorska. Roku 1920 bratislavský referát 
vydal nariadenie, podľa ktorého sa  má  vyučovanie 
od  školského roka 1920/21 riadiť podľa školských 
pravidiel obsiahnutých v  predpise „Organizační statut 
ústavů ke  vzdělání učitelů a  učitelek veřejných škol 
obecních v Rakousku“.387

386 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 196.
387 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 159.

Ďalšou zmenou v  ústave bola koedukácia. 
Od školského roku 1919/20 sa pôvodne chlapčenská škola 
zmenila na koedukačnú. Takýto stav trval do školského 
roka 1926/27, kedy sa z ústavu stal opäť chlapčenský.388 
Dôvodom pre návrat k  pôvodnej koncepcii bol jednak 
vznik dievčenského ústavu v  Levoči a  okrem toho 
aj  blízkosť koedukačného Štátneho učiteľského ústavu 
v Spišskej Novej Vsi. Svoju úlohu v zrušení koedukácie 
mohlo zohrať aj to, že do ústavu boli postupne prijímaní 
aj kandidáti z Inštitútu Školských bratov.389 V Učiteľskom 

388 HLEBA, Edmund. Školy na Spiši, s. 125.
389 Inštitút školských bratov (Institutum Fratrum Scholarum 
Christianarum) – FSC, ľudovo nazývaní aj Školskí bratia. 
Inštitút založil v r. 1684 sv. Ján de la Salle (1651 – 1719) ako 
rehoľu, ktorá sa venuje výchove a vzdelávaniu mládeže. Sv. 
Jána sa tak považuje za zakladateľa prvých učiteľských ústavov 
v dejinách školstva. Inštitút nemá kňazov, iba rehoľných 
bratov, ktorí sa tak plne môžu venovať len vyučovaniu 
a kresťanskej výchove. Na územie dnešného Slovenska prišli 
po prvý krát v r. 1899 do Mojmíroviec pri Nitre. Celkovo 
na území Slovenska bratia pôsobili do násilnej likvidácie 
reholí pri Akcii K v r. 1950 na trinástich miestach. Po páde 
totalitného režimu obnovili svoju činnosť v r. 1991. Dnes 
majú svoje centrum v Bratislave, kde vedú Spojenú školu 

Profesori ústavu na vychádzke na Pažici po maturitných skúškach v š. r. 1927/28. Zľava: ThDr. Vojtech Kováč, Ján Málik, Ján Cselényi a 
Mikuláš Stano.

Členovia hudobného krúžku v r. 1931.

Zbor slovenského katolíckeho skautingu vznikol pri ústave v r. 1930 pod vedením profesora Alojza Miškoviča.
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Ústav mal svoje futbalové družstvo s vlastnými dresmi.

Budova ústavu po prestavbe v r. 1932/33. Dnes tzv. Blok C – Spišská Kapitula 13.Divadelné predstavenie s biblickým motívom z r. 1932 v podaní členov Samovzdelávacieho krúžku Jána Hollého.

V šk. r. 1931/32 ako internát slúžil objekt bývalého kapitulského majera, situovaný východne od dolnej brány Spišskej Kapituly – dnes 
sídlo Správy lesov Spišské Podhradie PRO POPULO Poprad, s.r.o. Študenti túto budovu kvôli prísnemu režimu a zamrežovaným oknám 
sarkasticky nazývali „Ilava“.
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ústave v  Spišskej Kapitule pôsobili už  od  roku 1924 
dvaja bratia ako profesori. Boli to  Štefan Oravec, 
FSC (prof. 1924 – 1936) a  Hubert Horka, FSC (prof. 
1924 – 1944). Neskôr biskup Vojtaššák povolil bratom 
zriadiť si  v  ústave aj  svoj školastikát, ktorý pretrval 
až do násilného zrušenia ústavu v r. 1949. Školskí bratia 
pôsobili aj v tunajšej cvičnej škole a na internáte ústavu. 
Zo  začiatku boli poslucháči z  radov bratov inštitútu 
prijímaní ako nadpočetní žiaci, no  od  školského roku 
1929/30 už riadne.390

Ústav prešiel počas svojich doterajších dejín 
premenami, ktoré z  neho postupne vytvorili riadnu 
strednú školu. Napriek tomu, že  jej zriaďovateľom 
bolo Spišské biskupstvo, táto škola už  v  tomto období 

de la Salle : Základnú školu sv. Jána de la Salle a Gymnázium 
školských bratov. PAUL, Joseph. Institute of the Brothers 
of the Christian Schools. In The Catholic Encyclopedia. Vol. 
8. New York : Robert Appleton Company, 1910. Dostupné 
online : http://www. newadvent. org/cathen/08056a. htm 
(15. 10. 2019).
390 MAGÁČ, Peter. Školskí bratia (Fratrum scholarum 
christianarum – FSC). In Katolícke noviny. 42/2015. 
Dostupné online : https://old. katolickenoviny. sk/42-2015-
skolski-bratia-fratrum-scholarum-christianarum-fsc/ 
(15. 10. 2019); MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule, s. 159.

vôbec nebola zaťažená konfesionálnymi preferenciami. 
Vládol tu  duch tolerancie a  náboženskej znášanlivosti: 
mimo katolíkov tu študovali aj poslucháči evanjelického 
vyznania (napr. Ján Bobok, Valter Fábry a  iní), mimo 
Slovákov aj  iné národnosti – napríklad z  Čiech odkiaľ 
dokonca pochádzali aj  niektorí profesori (František 
Bureš, 1927 – 1935, Ernest Orsag, 1931 – 1935), 
okrem chlapcov tu istý čas študovali aj dievčatá. Mimo 
konzervatívnych pedagógov tu  pôsobili aj  mladší, 
liberálne zmýšľajúci odchovanci Karlovej univerzity, 
ako napríklad matematik a  filozof, PhDr. Vojtech 
Illenčík (1926 – 1933), neskorší docent Pedagogickej 
fakulty v  UK  Bratislave, prírodovedec a  mineralóg 
Eduard Horniš (1931 – 1934), profesor slovenčiny 
a horolezec Jozef Brandobur ml. (1933 – 1935), neskorší 
pracovník Slovenského rozhlasu v Košiciach či profesor 
matematiky Viliam Haberland (1933 – 1937) a  iní.391 
Podstatným faktom však zostáva, že  napriek všetkým 
zmenám sa  bezprostredne po  vzniku Československej 
republiky štát nijako nedotkol zriaďovacieho práva, ktoré 
malo od  vzniku školy v  roku 1819 Spišské biskupstvo. 
To  umožňovalo zriaďovateľovi pri zachovaní všetkých 

391 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 11.

Pohľad na celkový ráz centrálneho námestia Spišskej Kapituly po prestavbe ústavu. Kaplnka v novej časti ústavu – dnešnom Bloku B Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá dnes slúži ako Veľká aula seminára.

Kaplnka bola pôvodne pred svojím znesvätením po zatvorení seminára v r. 1950 zdobená vitrážami, ktoré sa do súčasnosti nezachovali.
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Nová budova ústavu bola moderne zariadená. Hodina slovenčiny s prof. Miškovičom v r. 1936.

Moderné školské chemické laboratórium a jeho „vládca“ - profesor Horka, FSC v r. 1933.

Kabinety s pomôckami. Hodina prírodopisu s profesorom Mátéffym v r. 1935.

Učebne s moderným zariadením. Hodina zemepisu s profesorom Mátéffym v r. 1935.
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štátom požadovaných náležitostí vplývať na kvalitnejšiu 
duchovnú, osobnostnú i morálnu formáciu kandidátov.

Aj  po  vzniku Československej republiky 
sa  v  ústave naďalej horlivo rozvíjala krúžková činnosť. 
Samovzdelávací kruh Sándora Petöfiho sa  premenoval 
na  Samovzdelávací kruh Jána Hollého. Členstvo bolo 
pre každého študenta ústavu povinné. Krúžok sa  stal 
členom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha a aktívne 
spolupracoval s  Krúžkom sv.  Pavla, ktorý fungoval 
v Spišskom kňazskom seminári.392 Roku 1938 bol krúžok 
rozdelený na štyri odbory:
f) umelecký,
g) jazykovedný a historicko-literárny,
h) filozofický,
i) prírodovedno-matematicko-technický.

V  školskom roku 1938/39 boli sekcie krúžku opäť 
reštrukturalizované a nazývali sa veľmi poeticky: Služba 
národu s Úradom propagandy J. Hollého, Brána umení, 
Seminár vied a V zdravom tele zdravý duch.393 V činnosti 

392 Výročná zpráva Rím.-kat. učiť. ústavu v Spišskej Kapitule 
na školský rok 1930-31. Spišské Podhradie : Tlačiareň E. 
Schusteka, 1931, s. 12.
393 HLEBA, Edmund. Školy na Spiši, s. 135, 136.

pokračoval pod názvom Hudobný spolok aj  pôvodný 
Hudobný krúžok. Okrem toho sa žiaci ústavu zúčastňovali 
rôznych kurzov, ako napr. včelárskeho či knihovníckeho. 
Vo  voľnom čase sa  škola snažila svojich poslucháčov 
zaujať i mnohými odbornými prednáškami, ku ktorým 
patrili témy ako ľudovýchova, organizácia a  riadenie 
školy, výchova slepcov atď. 394 Roku 1929, kedy si škola 
pripomínala 110. výročie svojho založenia, vznikla 
medzi študentmi myšlienka na  zriadenie skautského 
oddielu. Onedlho nato vznikol na Cvičnej ľudovej škole 
v  Spišskom Podhradí oddiel vĺčat.395 Nezanedbávala 
sa  ani telesná stránka. Chovanci pestovali mnoho 
druhov športu, napr. plávanie, lyžovanie, jazdu na koni, 
streľbu, bicyklovanie, ľahkú atletiku, futbal, volejbal atď. 
Vydávali aj  vlastný časopis, dvanásťstranový mesačník 
pod názvom Zrnko.396

394 SA LE, UA Sp K, kartón č. 14, č. 377/1942; č. 378/1942.
395 KOŠOVSKÝ, Vojtech. Z dejín miestnej skupiny kat. 
skautov v Sp. Kapitule. In MIŠKOVIČ, A. (ed.). Pamätník 
110ročnice založenia Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1931, s. 200, 
201.
396 Výročná zpráva Rím.-kat. učiť. ústavu v Spišskej Kapitule 
na školský rok 1930-31. Spišské Podhradie : Tlačiareň E. 
Schusteka, 1931, s. 20, 21.

Spoločenská miestnosť v novým organom z r. 1937.

Podobne moderne zariadené internáty, elektrifikované, s ústredným kúrením a tečúcou vodou, boli v tej dobe len v Bratislave a v Prahe.

Na priľahlých pozemkoch sa prakticky preberalo záhradníctvo a hospodárstvo.
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Medzitým sa v roku 1921 novým spišským diecéznym 
biskupom stal Ján Vojtaššák (sp. biskup 1921 – 1965).397 

397 Mons. Ján Vojtaššák. Narodil sa 14. 11. 1877 
v Zákamennom. Ľudovú školu navštevoval v Stankovanoch, 
gymnázium v Trstenej a Ružomberku. Teológiu vyštudoval 
v Spišskej Kapitule, za kňaza bol ordinovaný 1. 7. 1901. 
Ako kaplán slúžil vo Vyšnej Zubrici (dnes Zubrzyca Górna, 
PL), Kvačanoch, Bijacovciach, Podlku (dnes Podwiłk, 
PL), Zubrohlave, Ústí nad Oravou, Tvrdošíne, Veličnej, 
Vyšných Ružbachoch a opäť vo Veličnej, kde bol v r. 1911 
investovaný za farára. V r. 1919 sa stal riaditeľom diecéznej 
kúrie, kapitulným vikárov v čase sedisvakancie po odchode 
biskupa Párvyho a zároveň rektorom Spišského kňazského 
seminára. Za spišského biskupa ho 13. 11. 1920 menoval 
Benedikt XV., vysviacka sa konala 13. 2. 1921 v Nitre, 
intornizácia 27. 2. 1921 v Spišskej Kapitule. V r. 1922 zaviedol 
v diecéze večitú poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, 
v r. 1925 usporiadal diecéznu synodu. Postavil diecézu 
na nohy, zakladal školy, staval kultúrne domy, kostoly 
a fary, v r. 1932 – 33 prestaval učiteľský ústav a kňazský 
seminár, investoval do štúdia ich profesorov a vytvoril 
tak zo Spišskej Kapituly jedinečné duchovné, kultúre 
a vedecké centrum. V r. 1940 – 1945 bol členom Štátnej 
rady Slovenskej republiky. Nasledovali perzekúcie zo strany 

Ako naznačil už  počas zastávania funkcie riaditeľa 
biskupskej kancelárie, na  rozvoji Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule ako centra šírenia vzdelanosti 
a kultúry nielen v Spišskej diecéze, ale aj za jej hranicami, 
mu eminentne záležalo. Tento svoj zámer nezmenil ani 
po svojej vysviacke na spišského biskupa, ktorá sa konala 
13. februára 1921 v  Nitre a  po  zaujatí svojho úradu 
27. februára. V  diecéznom obežníku z  27. marca 1924 
svoj zámer aj  zverejnil diecéznemu kňazstvu: „Ak  bol 
potrebný tento učiteľský ústav na vychovávanie katolíckeho 
učiteľského dorastu pred vyše sto rokmi,… dnes je  jeho 
význam neoceniteľný… Biskupstvo chce, ba  okolnosťami 
mravne je nútené udržať túto najstaršiu katolícku učiteľskú 
prípravovňu, ba viac, poistiť jej trvanie.“398

Nevedno, či sa už v tomto období rodil v mysli biskupa 
Vojtaššáka plán na  „poistenie“ ústavu prostredníctvom 
modernizácie jeho budov a  personálneho obsadenia 
profesorského zboru vynikajúcimi osobnosťami vtedajšej 
pedagogickej a hudobnej vedy. Obe tieto stránky života 
ústavu začal napĺňať v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 
20. storočia.

Ústavné budovy už  v  tomto  období totiž nemohli 
vyhovovať moderným požiadavkám školy. Pokusy 
o  zhromaždenie kapitálu na výstavbu novej budovy sa 
začali už v roku 1923. Na jar 1931 sa dve triedy ústavu 
presťahovali do jednej z  kanónií. Medzitým projekt 
nového sídla ústavu vypracoval popradský architekt 
Jozef Šašinka.399 V  priebehu rokov 1931 – 1933 pod 
vedením biskupa Vojtaššáka prebehla radikálna 
prestavba oboch budov, ktoré v  Spišskej Kapitule 
slúžili na  vzdelávanie – učiteľského ústavu i  kňazského 

prokomunisticky orientovaných štátnych orgánov : v r. 
1945 bol uväznený a sedem mesiacov vyšetrovaný, v r. 1949 
odmietol schizmatickú tzv. Katolícku akciu, poštátnenie 
cirkevných škôl a ďalšie zásahy štátu do cirkevného života. 
Na biskupské úrady – aj v Spišskej Kapitule – boli dosadení 
vládni zmocnenci. V r. 1950 bol internovaný v tunajšej 
biskupskej rezidencii, odtiaľ odvlečený, vyšetrovaný a v r. 1951 
vo vykonštruovanom procese nespravodlivo odsúdený. Bol 
väznený v Prahe, Bratislave, Valdiciach, Leopoldove, Ilave, 
Pabeniciach a Žiline. V r. 1956 – 1958 mu bol zo zdravotných 
dôvodov prerušený výkon trestu, pričom mal nariadený pobyt 
v Charitnom domove v Děčíne. Po amnestii v r. 1963 mu bol 
nariadený pobyt v Charitnom domove v Senohraboch pri 
Prahe. Zomrel 7. 8. 1965 v nemocnici v Říčanoch pri Prahe. 
Pochovaný bol v Zákamennom. Od r. 1996 prebieha proces 
jeho blahorečenia. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 42 – 45.
398 DRAVECKÝ, Ján. O stave katolíckeho školstva. 
In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia Učiteľského 
ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 1999, s. 4.
399 JANEK, Jozef. Spišskokapitulská preparandia a jej 
odchovanci v rokoch 1929 – 1949. II. diel. Rukopis, Jur pri 
Bratislave, 1989, s. 20. Uložené v ABÚ SK, UÚ SK, odd. Jozef 
Janek, kr. č. 2, fasc. 2, nečíslované.

Spišský biskup Mons. Ján Vojtaššák (1920 - 1965) sa postaral 
nielen o nové budovy ústavu, ale aj o skvelé personálne zloženie 
profesorského zboru.

seminára. Projektantom i reali zátorom stavby bol staviteľ 
Jozef Šašinka z Popradu. Seminár dostal v tomto období 
nové tretie nadzemné podlažie a  strechu, v  súvislosti 
s čím zanikla vežička situovaná nad vstupom do seminára 
pochádzajúca ešte z jezuitských čias.

Oproti tomu budova učiteľského ústavu, teda 
pôvodná jezuitská škola z  roku 1648, prispôsobená 
po  roku 1779 na  biskupskú sýpku a  v  roku 1910 
prestavaná na budovu preparandie, bola podľa projektov 
radikálne prestavaná, rozšírená o celý ďalší trakt smerom 
na východ pozdĺž kapitulskej uličky až po kanóniu č. 14 
a taktiež dostala tretie nadzemné podlažie. Na jej mieste 
teda vznikla moderná funkcionalistická budova, ktorú 
dnes poznáme pod názvom Blok C – Spišská Kapitula č. 
13. Nachádzalo sa v nej päť učební, fyzikálne a chemické 
laboratórium, dve učebne pre hudbu, prírodopisný 
kabinet s  pomôckami pre dejepis a  zemepis, fyzikálny 
kabinet, chemický kabinet a  kresliarsky kabinet 
s pomôckami pre ručné práce, ďalej zborovňa, riaditeľňa 
a  úplne na  prízemí, s  dnes už  nejestvujúcim vstupom 
z  kapitulskej uličky, priestory pre dvojtriednu cvičnú 
školu. V triedach cvičnej školy boli za žiackymi lavicami 
vzadu umiestnené veľké stoly pre adeptov učiteľstva, kde 
sa zúčastňovali náčuvov a výstupov.

K  budove kňazského seminára bol smerom na  vý-
chod rovnako pristavaný nový južný trakt, novostavba, 

v  ktorej sa  nachádzal študentský internát s  kuchyňou 
a  jedálňou na  prízemí a  s  bytmi profesorov ústavu. 
Na  úplne najvyššom poschodí bola situovaná veľká 
kresliareň. Na  túto stavbu nadväzovalo ďalšie, severo-
južne orientované krídlo, v  ktorom bola na  treťom 
nadzemnom podlaží umiestnená kaplnka – dnešná 
veľká aula kňazského seminára, na druhom nadzemnom 
podlaží boli ďalšie ubytovacie kapacity a  na  prízemí 
telocvičňa, ktorá dnes opäť slúži ako telocvičňa 
kňazského seminára, s  prezliekarňami a  so  sprchami. 
V  suteréne bola umiestnená moderná kotolňa 
ústredného kúrenia. Vzniknuté átrium – dvor medzi 
stavbami – slúžilo ako záhrada a letné cvičisko.400 Práce 
na ústavnej budove začali posvätením základného 
kameňa 6. júna 1931. Postupovali relatívne rýchlo. Od 

400 ABÚ SK, archívny fond Spišský kňazský seminár. 
Dokumenty k výberovému konaniu na projekt Spišského 
kňazského seminára a Učiteľskej prípravovne. 1932, 
nečíslované; Archív Pamiatkového úrad Slovenskej republiky, 
Registratúra. 1/31; 74/31; 164/31; 380/31; 524/31; MIKO, 
Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu 
a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 2, 3. Detaily ohľadom stavebného vývoja 
a prestavby budov seminára i učiteľského ústavu pomôže 
osvetliť len samostatný podrobný architektonicko-historický 
výskum budov, ktorý žiaľ dosiaľ vykonaný nebol.

Členovia Mariánskej kongregácie v r. 1948.
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Tablo absolventov ústavu z r. 1941.

Tablo absolventov z r. 1943.

jesene 1931 sa už vyučovalo v prestavaných priestoroch 
starej preparandie, na jej poschodí. Celkovo prestavba 
učiteľského ústavu a seminára stála vyše tridsať miliónov 
korún. Celá finančná ťarcha spočívala na biskupskom 
úrade, kde potrebné financie vyhradil biskup Vojtaššák. 
Celý komplex budov –učiteľský ústav i  vysoká škola 
bohoslovecká – bol posvätený 8. septembra 1933.401 
Školský rok 1933/34 sa začínal už „v novom“.

Na treťom poschodí Bloku B bola neskôr v kresliarni 
zriadená reprezentatívna hudobná sála s  veľkým 
pódiom pre zbor, orchester a  klavír. Jej dominantou 
bol dvojmanuálový organ od  firmy Rieger v  Krnove, 
opus 2766, ktorý pribudol v roku 1937 podľa dispozícií 
vtedajšieho profesora hudby a významného slovenského 
hudobného skladateľa Ladislava Stančeka. Organ 
posvätil diecézny biskup Ján Vojtaššák 20. februára. 
Ďalšou slávnosťou, ktorá sa  v  tom istom roku konala 
v  reprezentatívnych priestoroch ústavu bola slávnostná 

401 JANEK, Jozef. Spišskokapitulská preparandia a jej 
odchovanci v rokoch 1929 – 1949. II. diel, s. 20, 21.

akadémia 14. novembra 1937 pri príležitosti životného 
jubilea 60. narodenín biskupa Vojtaššáka.402

Obe funkcionalistické stavby sa zachovali v podstate 
bez zmeny dodnes. Radikálne prestavané boli len 
interiéry Bloku C – Spišská Kapitula č. 13. Napriek tomu, 
že dnes považujeme tieto stavby z hľadiska pamiatkovej 
ochrany a  hodnoty za  necitlivý a  nie veľmi vhodný 
vstup do  celej Mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská 
Kapitula, na obhajobu biskupa Vojtaššáka treba povedať, 
že  plne elektrifikovaný školský areál s  internátom 
so  splachovacími toaletami a  kúpeľňami, ústredným 
kúrením a vzduchovou ventiláciou bol na dobu svojho 
vzniku – rok 1933 – vybavený a  zariadený na  veľmi 
vysokej úrovni, ktorú dosahovalo len veľmi málo 
podobných inštitúcií v  celom Československu. Táto 
investícia odráža snahu biskupa Vojtaššáka napomôcť 
rozvoju školstva, vzdelanosti a  kultúry v  celej diecéze, 
ktorá mu bola zverená. Odráža to koniec-koncov aj jeho 
vzťah k  školám ako takým. V  diecéznom obežníku 
z  20. mája 1925 demonštroval svoj názor na  úzku 

402 GRIGER, Michal. Hudobná výchova 
na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule 
v rokoch 1819 – 1949, s. 8.

Predmet I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Počet hodín
Týždenne

Náboženstvo 2 2 2 2 2 10
Slovenský jazyk 5 4 3 3 3 18
Dejepis - 2 2 2 2 8
Zemepis - 2 2 2 2 8
Pedagogika - 2 2 2 5 11
Vyučovacia prax s metodikou - - 3 5 6 14
Spoločenská výchova - - - - 1 1
Nemecký jazyk 3 3 3 2 - 11
Matematika 4 3 2 2 - 11
Prírodopis - 2 2 2 2 8
Chémia 3 - - - - 3
Fyzika - 2 2 2 - 6
Národné hospodárstvo - - - - 2 2
Poľné hospodárstvo - - - 2 2 4
Spev a hudobná výchova 2 2 2 1 1 8
Hra na husle 2 1 1 1 1 6
Hra na klavír 1 1 1 - - 3
Hra na organ - - - 1 1 2
Kreslenie a písanie 4 2 2 1 - 9
Ručné práce 4 2 - - - 6
Telesná výchova 2 2 3 2 2 11

Učebný plán pre učiteľské ústavy od r. 1940.
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spätosť viery, vzdelania a  kultúry a  ich reprezentantov 
na  vidieku – učiteľa a  kňaza – nasledovne: „Títo dvaja 
činitelia vždy v  zhode, ruka v  ruke majú pracovať 
na kultúrnom povznesení ľudu a na dobrej nábožensko-
mravnej výchove kresťanskej mládeže.“ Okrem slov 
biskupa Vojtaššáka charakterizujú predovšetkým činy. 
Za  jeho episkopátu bolo v  Spišskej diecéze celkovo 
postavených až  49 nových moderných škôl, ďalšie 
množstvo školských budov bolo zrekonštruovaných 
a  zariadených modernými školskými pomôckami 
a mobiliárom.403

403 DRAVECKÝ, Ján. O stave katolíckeho školstva. 
In OLEJNÍK, V. (ed.). 180. výročie založenia Učiteľského 
ústavu : Zborník prednášok. Spišská Kapitula, 1999, s. 1, 4.

UČITEĽSKÁ 
AKADÉMIA – OD VZNIKU 
SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 
AŽ PO UKONČENIE ČINNOSTI

V novej budove a s nádejnou perspektívou ďalšieho 
rozvoja Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule vstúpil 
aj do prelomového roka 1938. Po Mníchovskej dohode 
v  septembri a  po  vyhlásení autonómie Slovenska 6. 
októbra bola pripravená cesta k  vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky. To  sa  na  veľkú radosť Slovákov 
udialo 14. marca 1939 vyhlásením samostatnosti 
Snemom Slovenskej krajiny. Nový štátny útvar 
znamenal splnenie dávnych túžob generácií Slovákov 
angažovaných v  literárnom, historickom i  politickom 
dianí doterajších štátnych celkov, v  ktorých sa  územie 
Slovenska a  jeho obyvateľstvo v  histórii ocitlo. A  tak 
napriek tomu, že  suverenitu nového štátu obmedzoval 
vzťah k Nacistickému Nemecku a že česká strana vnímala 
osamostatnenie Slovenska ako zradu, táto nová situácia 
vyvolala predovšetkým v radoch slovenskej inteligencie 
nadšenie. Podobne to  bolo aj  v  Spišskej Kapitule, 

Vychádzky do okolia Spišskej Kapituly najmä s profesorom Miškovičom znamenali výuku dejín in extenso.

Študenti ústavu so žiakmi cvičnej školy na vychádzke v r. 1947.
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v  tunajšom učiteľskom ústave. Popoludní o  16. hodine 
v deň vyhlásenia samostatnosti sa v Spišskom Podhradí 
zišli členovia Hlinkovej gardy a všetky školy mesta – teda 
aj  Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule – a  usporiadali 
slávnostný sprievod. Ten sa  končil pred kultúrnym 
domom, kde odzneli slávnostné príhovory vládneho 
komisára Andreja Šutora, inak profesora Učiteľského 
ústavu v  Spišskej Kapitule v  rokoch 1920 – 1945, ako 
aj  ďalších dvoch profesorov ústavu: Alojza Miškoviča 
(kňaz, prof. ústavu 1927 – 1940) a PhDr. Petra Makoša 
(kňaz, prof. ústavu 1934 – 1935, 1937 – 1939). Následne 
sa  vo  farskom kostole konala ďakovná sv.  omša 
so slávnostným Te Deum.404

Ani nie pol roka po  tejto radostnej udalosti, 1. 
septembra 1939, sa však začalo smutné obdobie Druhej 
svetovej vojny, konfliktu, ktorý svojimi hrôzami predčil 
aj  tzv. Veľkú vojnu, na  ktorú si  staršie obyvateľstvo 
ešte pamätalo. Napriek vojnovým udalostiam 
sa  dá  v  krátkych  dejinách prvého samostatného 
slovenského štátneho útvaru pozorovať zaujímavý 
rast vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, rozvoj umenia 

404 ZMÁTLO, Peter. V Slovenskej republike (1939 – 1945), 
In ŽIFČÁK, f. (ed.). Kronika mesta Spišské Podhradie slovom 
i obrazom. Spišské Podhradie : Mesto Spišské Podhradie, 2011, 
s. 73.

a  kultúry, ale aj  priemyslu a  sociálnej starostlivosti. 
Je  samozrejmé, že  konjunktúra priemyslu sa  týkala 
predovšetkým odvetví, ktorých výroba priamo súvisela 
s prebiehajúcou vojnou.

Napriek všetkým tlakom, chaosu a  vyhroteným 
vášňam, ktoré v  tomto období zmietali krajinou, 
v  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule nedošlo 
k  žiadnym ostentatívnym zmenám, ktoré by  boli 
vynútené politickými či  inými okolnosťami. Podľa 
pamätníkov na udržaní čo najväčšej miery nezávislosti 
ústavu od  vonkajších exponovaných ideologických 
aktivít mal najväčšiu zásluhu vtedajší riaditeľ, rozvážny 
človek a  pedagóg, Jozef Brandobur (riaditeľ ústavu 
1932 – 1946). Extrémne zmeny v  profesorskom zbore 
sa nedajú pozorovať ani v období školského roka 1938/39, 
kedy boli iné verejné inštitúcie poznačené prepúšťaním. 
A napriek tomu, že v ústave musela byť – podobne ako 
všade inde – zriadená aj štátna mládežnícka organizácia 
Hlinkova mládež, do ktorej patrila a priori všetka mládež 
vo  veku 6 – 18 rokov, jej činnosť bola usmerňovaná 
a  prehlušovaná najmä Samovzdelávacím kruhom Jána 
Hollého a  novovzniknutou Mariánskou družinou. Jej 
náplň a  ciele boli duchovného rázu, takže Hlinkovu 
mládež veľmi dobre vyvažovala.

Asi najzreteľnejší príklad nielen tolerancie, ale 
priam vzbury voči nespravodlivosti svetskej legislatívy 

Poslucháči III. ročníka v r. 1947.

v  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule predstavuje 
príbeh občana židovského pôvodu menom Mittelmann, 
ktorý sa  pod menom Mareš ukrýval aj  s  manželkou 
a  dcérou v  období rokov 1939 – 1944 v  priestoroch 
na  prízemí internátu učiteľského ústavu – v  dnešnom 
Bloku B. Pre ústav pracoval ako kurič a  údržbár 
a  vyhol sa  tak aj  s  rodinou deportáciám židovského 
obyvateľstva. Chránil ho  nielen riaditeľ Brandobur, ale 
vedel o ňom aj celý profesorský zbor, študenti a personál 
ústavu – samozrejme aj  ďalší obyvatelia Spišskej 
Kapituly. Nenašiel sa však nik, kto by ho bol udal štátnym 
orgánom.405

Spišská Kapitula so  svojím ústavom sa  nachádzala 
v  akomsi závetrí okolitého vojnového diania. 
Z prítomnosti ústavu a množstva kvalitných pedagógov 
celý región len získaval. Dalo by sa povedať, že v období 
tridsiatych a  štyridsiatych rokov 20. storočia blízke 
mestečko Spišské Podhradie žilo vďaka ústavu veľmi 

405 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 12, 13 a tiež 14, 15. Príbeh pána Mittelmanna/
Mareša a jeho rodiny je súčasťou tradície rozprávaní 
pamätníkov o biskupovi Vojtaššákovi a ťažkých obdobiach 
perzekúcií židovského obyvateľstva v rokoch 1941 – 1945. 
V súčasnosti je predmetom ďalších podrobných výskumov.

čulým kultúrnym životom. Konali sa  tu  divadelné 
predstavenia, akadémie, schôdze okolitých pedagógov, 
prednášky, kurzy atď. V ústave v tomto období vrcholila 
publikačná činnosť profesorov, ktorí písali nielen 
do  odborných periodík a  populárnych časopisov, ale 
vydávali aj monografie i umeleckú literatúru. Z mnohých 
treba spomenúť aspoň profesorov Alojza Miškoviča 
(1927 – 1940), Jána Cselényiho (1901 – 1934), Ladislava 
Stančeka (1935 – 1946), Jozefa Kútnika-Šmálova 
(1942 – 1949) či  už  spomínaného riaditeľa Jozefa 
Brandobura (1932 – 1946).

Zmeny v  politickej orientácii štátu sa  prirodzene 
odrazili aj  na  organizácii školy. Tak ako v  ostatných 
učiteľských ústavoch i v Spišskej Kapitule sa na základe 
zákona č. 288/1940 Zb. z  29. októbra zmenili učebné 
plány i  názov školy na  Učiteľskú akadémiu v  Spišskej 
Kapitule. Počet ročníkov bol rozšírený na  päť. Takýto 
stav trval počas celej vojny.406

Napriek všetkým snahám sa  však učiteľský ústav 
vojnovému besneniu celkom nevyhol. Kvôli vypuknutiu 
Slovenského národného povstania a  vzniknutému 
chaosu sa školský rok 1944/45 nezačal 1. septembra, ale 
až v polovici novembra. Škola bola medzitým nariadením 

406 Učebný plán platný pre učiteľské ústavy po r. 1940.

Študenti posledného maturitného ročníka 1948/49.
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Slovenskej národnej rady č. 5/1944 zo  6. septembra 
poštátnená podobne ako celé školstvo na  Slovensku. 
Tým de facto došlo k zrušeniu všetkých cirkevných škôl 
na našom území.

Problémy postihli aj  samotné vyučovanie v  ústave. 
V  uvedenom školskom roku 1944/45 sa  nemohlo učiť 
vo vlastnej budove ústavu, nakoľko v nej až do príchodu 
frontu sídlila nemecká posádka. Pre potreby ústavu 
sa preto dočasne využívali vyhradené priestory v Kláštore 
milosrdných bratov v  Spišskom Podhradí. Vďaka 
dopravným problémom a  neistote kvôli blížiacemu 
sa frontu však počas celého tohto školského roka chýbalo 
najmä množstvo chovancov zo  západného Slovenska. 
Začiatkom januára 1945 bol školský rok ukončený 
a  žiaci boli poslaní domov. Maturitné skúšky, ktoré 
sa mali na príkaz bývalého ministerstva školstva konať 
predčasne v marci 1945, sa v Spišskej Kapitule nekonali 
vôbec.407 Mesto Spišské Podhradie i  Spišská Kapitula 
boli oslobodené bez boja 25. januára 1945 vojakmi 
Československého armádneho zboru pod velením gen. 
Ludvíka Svobodu po tom, čo nemecká armáda ustúpila 
v priebehu niekoľkých predchádzajúcich dní.408 Pri týchto 
udalostiach bola v ústave poškodená najmä profesorská 
knižnica, zariadenie telocvične a  kabinetov zemepisu, 
dejepisu, fyziky, chémie, prírodopisu a  ručných prác. 
Okrem toho boli poškodené takmer všetky hudobné 
nástroje v ústave.409

Po  oslobodení bol zrušený pokus s  päťročníkovým 
ústavom a  od  mája do  júla 1945 sa  pripravovali 
na  maturity žiaci IV. i  V. ročníka naraz. Ešte predtým 
bolo treba dať do poriadku znečistenú budovu. Do prác 
sa aktívne zapojili aj profesori a žiaci akadémie.

Je zaujímavosťou, že po vojne sa škola stávala v očiach 
verejnosti čoraz populárnejšou. Dá  sa  to  sledovať 
na  vývoji počtu žiakov. Ešte v  roku 1945 bolo zrušené 
opatrenie o  maximálnom počte prijatých uchádzačov, 
ktorý bol doteraz fixovaný na  30. Do  školského roka 
1945/46 bolo teda prijatých 34 uchádzačov a  celkový 
počet študentov v  tomto školskom roku bol 95. 
V školskom roku 1946/47 musela škola otvoriť dve triedy 
prvého ročníka, nakoľko bolo prijatých až  77 nových 

407 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 57, 58.
408 ZMÁTLO, Peter. V Slovenskej republike (1939 – 1945), 
s. 78.
409 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 57, 58.

prvákov a  celkovo v  akadémii študovalo 161 budúcich 
učiteľov.410

Dňa 15. júla 1947 Zbor povereníkov rozhodol 
o  zrušení tunajšej učiteľskej akadémie. Tu  sa  prejavila 
lojálnosť okolitých úradov i  obyvateľstva, ako 
aj  vážnosť, v  akej túto osvedčenú vzdelávaciu 
inštitúciu mali. Obyvateľstvo celého okolia totiž proti 
tomuto rozhodnutiu protestovalo. Obvodné národné 
výbory sa  dohodli na  memorande adresovanom 
prezidentovi Benešovi, Predsedníctvu československej 
vlády, Ministerstvu školstva a  osvety, Slovenskej 
národnej rade a  predstaviteľom hlavných politických 
strán – Komunistickej strany Československa 
a  Demokratickej strany. V  memorande argumentovali 
tým, že  ide o  jedinú vyššiu strednú školu v oblasti pod 
Braniskom, ako aj  množstvom kvalitných absolventov, 
ktorých Slovensku táto škola dala. Memorandum 
podpísali predsedovia 21 obcí z okolia Spišskej Kapituly 
a predsedovia rodičovských združení ich škôl. Učiteľská 
akadémia a jej cvičná škola bola na základe tohto apelu 
ponechaná.411 V  optike súčasného poznania ďalších 
udalostí však vieme, že koniec ústavu sa nezadržateľne 
blížil.

Pre ústav fatálne zmeny priniesol rok 1948. 
Po  komunistickom štátnom prevrate vo  februári 
bola nastolená politická diktatúra. Zmanipulované 
parlamentné voľby na  konci mája znamenali 
legitimizáciu tohto stavu, ktorý prerástol do  otvorenej 
totality a následne pretrval ďalších dlhých 40 rokov. Nová 
vládna garnitúra sa  sústreďovala na  likvidáciu svojich 
oponentov, a  to nielen z radov politickej reprezentácie. 
Veľkou výzvou pre nastupujúci totalitný režim bola cirkev 
a jej predstavitelia, orgány, inštitúcie. Ako príklad možno 
uviesť vtedajšieho spišského biskupa Jána Vojtaššáka. 
Už  vo  februári 1945 ho  navštívil liberálny politik 
Dr. Vavro Šrobár, ktorý vyhlásil, že  ide prevziať do rúk 
štátu všetky cirkevné školy. Biskup Vojtaššák takéto 
rozhodnutie kategoricky odmietol, čím si  znepriatelil 
všetky nasledujúce prokomunisticky orientované vlády. 
Keď neuposlúchol ani výzvu Povereníctva pre veci 
vnútorné na  odsťahovanie sa  do  Kaštieľa v  Spišskom 
Štiavniku – letného sídla spišských biskupov – bol 
zatknutý a  v  Spišskom Štiavniku nútene internovaný 
od  5. mája do  8. septembra 1945. Tvrdé výsluchy 
a  väzenský režim spôsobili, že  sa  mu  veľmi zhoršil 

410 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 59.
411 KORMOŠOVÁ, Ružena. Povojnové obdobie 
(1945 – 1998). In ŽIFČÁK, f. (ed.). Kronika mesta Spišské 
Podhradie slovom i obrazom. Spišské Podhradie : Mesto 
Spišské Podhradie, 2011, s. 85.

zdravotný stav a  musel byť hospitalizovaný. Následne 
sa  podrobil kúpeľnej liečbe. Do  svojho úradu sa  vrátil 
až  28. novembra 1945. Napriek svojmu podlomenému 
zdraviu a vysokému veku neprestal bojovať za záchranu 
cirkevných škôl, snažil sa  brániť zásahom štátu 
do  cirkevných záležitostí a  podobne. Utrpenie biskupa 
Vojtaššáka pokračovalo následne uvedením vládneho 
zmocnenca na biskupský úrad v roku 1949, internáciou 
v domácom väzení od 3. júna 1950, následným odvlečením 
zo Spišskej Kapituly15. septembra 1950, nespravodlivým 
odsúdením počas monsterprocesu v  dňoch 10. – 15. 
januára 1951 v Bratislave a dlhoročným nespravodlivým 
väznením.

Vďaka úsiliu biskupa Vojtaššáka za  záchranu 
cirkevných škôl bolo postavenie Učiteľskej akadémie 
v Spišskej Kapitule v období po roku 1945 veľmi zvláštne. 
Napriek poštátneniu totiž škola reálne štátom prevzatá 
nebola a  štát sem až  do  roku 1949 nevymenoval ani 
jedného profesora. Jediným zásahom bolo odvolanie 
dovtedajšieho riaditeľa Jozefa Brandobura a menovanie 
dočasného riaditeľa Jozefa Mariána Temeša (riaditeľ 
1946 – 1949).412 Profesorov preto menoval sám riaditeľ 
a  povereníctvo k  tomu dávalo iba svoj súhlas. Tak 
si  škola zachovala aspoň istý stupeň autonómie, najmä 
v personálnej oblasti.

V  súvislosti so  zrušením učiteľských akadémií 
Zákonom č. 95/1948 o  základnej úprave jednotného 
školstva (tzv. školský zákon) z 21. apríla 1948 bola vtedy 
prvá trieda Učiteľskej akadémie v  Spišskej Kapitule 
premenená na  piaty ročník pedagogického gymnázia. 
Nový zákon totiž neobsahoval pojem učiteľský ústav 

412 Výročná zpráva Štátnej učiteľskej akadémie v Spišskej 
Kapitule za školský rok 1946-47. Levoča : Cyrilometodejské 
družstvo, s. r. o., 1947, s. 3.

či  akadémia, pretože bolo určené, že  pedagógovia 
majú byť pre svoje povolanie pripravovaní na vysokých 
pedagogických školách. V  poslednom školskom roku 
ústavu, 1948/49, bola jeho štruktúra nasledovná: I. a II. 
ročník boli vlastne V. a VI. triedou gymnázia (s počtom 
študentov 48 a  36), akadémia mala dva ročníky: III. 
A (34 študentov), III. B (31 študentov) a IV. ročník (29 
študentov).413

Množstvo poslucháčov a  uchádzačov o  štúdium 
na  Učiteľskej akadémii v  Spišskej Kapitule však bolo 
posledným svetlým bodom histórie ústavu. V posledných 
dňoch školy sa  stalo niekoľko nechutných incidentov, 
ktoré treba pripísať na  vrub mohutnejúcej totalitnej 
deformácii vtedajšej spoločnosti i  verejného života. 
Išlo o  vlámanie sa  do  budovy školy, zákaz profesorom 
akadémie vykonávať prijímacie skúšky,  prítomnosťou 
na maturitných skúškach neznámych nelegitimovaných 
mladých ľudí vyslaných údajne z  okresu a  z  kraja, ako 
aj  príchod disciplinárnej komisie práve uprostred 
maturitných skúšok. Všetky prípady boli očividnou 
provokáciou zo  strany štátnych orgánov. V  zápisnici 
z  porady profesorského zboru sa  spomína vlámanie 
do školskej budovy v noci z 1. na 2. apríla 1949, pričom 
páchatelia narobili nesmierne škody na  zariadení, 
predovšetkým zborovne a  kabinetov.414 Riaditeľ Temeš 
vo  svojich rukopisných Poznámkach k  dejinám Uč. 
akadémie v  Sp. Kapitule v  jej poslednom období 
k  problematike uvádza: „Títo neznámi ľudia prehľadali 
každému profesorovi jeho zásuvku, hľadajúc nejaké 
kompromitujúce materiály… Členovia bezpečnosti 

413 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 66.
414 SA LE, UA Sp K, kartón č. 3, č. 173. 

Hodina ručných prác v r. 1931.
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prišli po  oznámení vlúpania a  po  odcudzení kľúčov 
s  mnohohodinovým oneskorením a  vlámanie ich akosi 
nezaujímalo…“415

Boli to  posledné maturity v  kapitulskom ústave. 
Učiteľská akadémia v  Spišskej Kapitule bola zrušená 
ku  dňu 31. augusta 1949, výnosom Povereníctva 
škôl, vied a  umení č. 166270/49 III. zo  dňa 4. augusta 
1949.416 Riaditeľstvo akadémie muselo následne všetkým 
študentom, ktorí na prázdninách o tomto dianí nemali 
potuchy, rozposlať krátke oznámenia s  nasledujúcim 
lakonickým, no nereálnym textom:

„Na  Váš dopyt Vám úctivo oznamujeme, 
že  z  rozhodnutia Povereníctva školstva, vied a  umení č. 
106.270/49 – III/3 zo dňa 4. VIII. 1949 zastavuje sa dňom 
31. augusta 1949 činnosť Učiteľskej akadémie v  Spišskej 
Kapitule a budova ústavu prepúšťa sa citovaným výnosom 
na  účely prípravného kurzu pre vysokoškolské štúdium 
robotníkov a  roľníkov. PŠVU osobitným opatrením 
sa postará o zaškolenie a zatriedenie žiactva zapísaného 
na  tunajšiu školu na  školský rok 1949/50. Ročníky 
UA sa pravdepodobne presunú do Levoče.“417

Väčšina poslucháčov pokračovala v  štúdiu v Levoči 
alebo iných svojmu okoliu blízkych školách. Ani jeden 
z  profesorov však od  štátu nedostal dispozíciu na  inú 
školu. Budovy ústavu pripadli najskôr armáde, neskôr 
Zboru národnej bezpečnosti a nejaký čas tu bol uložený 
policajný archív celej Československej socialistickej 
republiky. Študentským ruchom budovy ožili opäť 
až  po  roku 1990, kedy bol obnovený Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka a  v  priestoroch bývalého 
ústavu boli ubytovaní bohoslovci. V  súčasnosti objekt 
opäť využíva jeho staviteľ – Spišské biskupstvo, ktoré 
tu umiestnilo svoje rôzne inštitúcie – Cirkevný tribunál, 
Školský úrad, Biskupský archív a ďalšie. Pre záujemcov 
zo strany verejnosti sa po postupnej renovácii interiérov 
v  rokoch 2017 – 2019 využívajú aj  tunajšie ubytovacie 
kapacity.

415 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 – 1949, s. 69.
416 JANEK, Jozef. Pohon na učiteľov. Bratislava : Slovenská 
ľudová strana, 1999, s. 76.
417 ABÚ SK, UÚ SK, kartón č. 13, s. n. Oznam o ukončení 
činnosti Učiteľskej akadémie v Sp. Kapitule. Sp. Podhradie s. 
d.

Zhodnotenie významu 
Učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule

Počas svojej 130-ročnej existencie (1819 – 1949) 
Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule vychoval 1777 
učiteľov. Okrem riadnych poslucháčov sa  do  roku 
1919 na  základe vykonaných skúšok vydávali diplomy 
aj  externým kandidátom učiteľstva. Od  roku 1806 
sa  na  učiteľských diplomoch vyznačovala aj  kantorská 
spôsobilosť. Od  roku 1913 boli zavedené osobitné 
kantorské skúšky, ktoré sa  od  roku 1946 skladali pred 
zvláštnou skúšobnou komisiou, zriadenou biskupským 
úradom. Kantorské diplomy z  celkového počtu 1777 
absolventov získalo v  priebehu rokov 1913 – 1949 
celkovo 827 absolventov.418

Na  prvý pohľad to  štatisticky nie sú  vysoké počty. 
Význam Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule však 
spočíva v  inom. Išlo totiž o  prvý ústav svojho druhu 
v  celom Uhorsku. Jeho zakladateľ, biskup Ján Ladislav 
Pyrker, týmto svojím počinom ukázal celej krajine 
cestu k  zušľachťovaniu a  skultúrňovaniu vidieka vďaka 
investícii do  učiteľského povolania. Učiteľský ústav 
v  Spišskej Kapitule vychovával učiteľov – nositeľov 
vzdelanosti, kultúry a v tomto prípade i viery – už v čase, 
keď iné inštitúcie tohto druhu na svoj vznik mali čakať 
ešte niekoľko desaťročí.

Význam tohto ústavu spočíva aj v tom, že ako škola, 
dlhý čas nezávislá od  štátu, si  mohol dovoliť udržiavať 
vo  svojich poslucháčoch a  na  svojej pôde vždy aspoň 
náznak národného povedomia a  spojitosti s  ľudom, 
z ktorého chovanci ústavu vzišli. Ústav bol s vyučovaním 
slovenčiny spojený už  od  svojho vzniku a  slovenčina 
na ňom pretrvala cez celú jeho históriu vždy najmenej 
ako nepovinný jazyk. Predstavení a zriaďovatelia ústavu 
si  totiž boli vedomí kam absolventi – učitelia – pôjdu: 
medzi jednoduchý ľud, ktorému sa  budú musieť pri 
šírení vzdelanosti a osvety prihovárať v jeho jazyku.

Ďalším nemenej významným prínosom 
tejto školy bolo, že  zriaďovateľ ústavu – Spišské 
biskupstvo – sa  či  už  prostredníctvom základín alebo 
často aj  z  vlastných prostriedkov, snažilo udržať 
čo  najdlhšiu dobu ústav pre študentov bezplatný. 
Materiálna pomoc pri ubytovaní, strave a zabezpečovaní 
učebníc a  školských pomôcok umožnila študovať 
nadaným žiakom aj z najchudobnejších rodín. Význam 

418 GRIGER, Michal. Hudobná výchova 
na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule 
v rokoch 1819 – 1949, s. 5.

týchto snáh bol pre sprístupnenie vyššieho vzdelania 
širokým vrstvám neoceniteľný.

Prvá učebnica pedagogiky v  slovenčine, úsilie 
o  nezávislosť od  štátneho vplyvu, významní profesori, 
učitelia, bývalí študenti a ich diela, no najmä poznanie, 
múdrosť, náuka a kultúra, ktorú absolventi tohto ústavu 
priniesli aj  do  najkrajnejších kútov Spišskej diecézy 
a po celom Slovensku, to všetko sú dôvody, ktoré stavajú 
Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule na  dôležité miesto 
v dejinách školstva a vzdelávania na Slovensku.

PERSONÁLNE ZLOŽENIE 
PEDAGOGICKÉHO ZBORU 
UČITEĽSKÉHO ÚSTAVU 
V SPIŠSKEJ KAPITULE

Riaditelia ústavu

Od  vzniku Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule 
v  roku 1819 bola jeho správa výhradne podriadená 
spišským biskupom. Ekonomickú správu a  archív 
ústavu mala na  starosti Spišská sídelná kapitula. 
Priamym vedením ústavu poverovali, podľa pôvodných 
ustanovení biskupa Jána Ladislava Pyrkera, spišskí 
biskupi vždy niektorého z  kanonikov, ktorý sa  takto 
stával riaditeľom preparandie (director praeparandiae). 
V  počiatkoch sa  toto menovanie krylo s  menovaním 
za rektora Spišského kňazského seminára. Táto tradícia 
sa však narušila už pri treťom riaditeľovi ústavu, Jozefovi 
Marcinkovi (Marczinko, riaditeľ 1826 – 1837), ktorý ako 
prvý z radu profesorov nebol zároveň rektorom seminára, 
ale prodirektorom biskupského lýcea – teda vzdelávacej 
zložky výchovy klerikov.419 Úplné narušenie tradícií 

419 Výchova budúceho kňazského dorastu v Spišskej 
Kapitule sa od vzniku Spišského kňazského seminára v r. 
1815 pod vplyvom ostrihomského arcibiskupa – prímasa 
a miestodržiteľskej rady delila na dva celky, medzi dva 
subjekty. Na jednej strane to bola duchovná formácia 
klerikov, ktorú zabezpečoval seminár pod vedením 
rektora, vicerektora, prefekta a špirituála. Na druhej strane 
vzdelávanie klerikov sa zabezpečovalo prostredníctvom 
biskupského lýcea, ktoré viedol riaditeľ spolu s prodirektorom 

a  pôvodného úmyslu biskupa Pyrkera nastalo v  roku 
1944, kedy bola škola poštátnená a najmä v roku 1946, 
kedy štát odvolal riaditeľa akadémie Jotefa Brandobura 
a  menoval na  jeho miesto dočasného riaditeľa Jozefa 
Mariána Temeša, ktorý potom viedol školu až  do  jej 
násilného zániku v roku 1949.

Riaditeľ prakticky v  biskupovom mene vykonával 
nad ústavom dozor a  zastupoval ústav na  verejnosti. 
Zúčastňoval sa  aj  na  vnútornom živote ústavu, bol 
členom skúšobných komisií a  kontroloval vyučovanie 
a prípravy žiakov.

V priebehu 130-ročnej histórie viedli Učiteľský ústav 
v Spišskej Kapitule nasledujúci riaditelia:

Juraj Paleš (Palless, Pališ, Palisch)
Spišský kanonik, pedagóg, riaditeľ 
preparandie 1819 – 1824.
Narodil sa  25. marca 1753 v  Kľačne. Vyštudoval 

filozofiu v  Trnave a  teológiu na  Pázmaneu vo  Viedni. 
V roku 1776 bol vysvätený za kňaza.

O  rok nato začal pôsobiť ako kaplán v  Spišskej 
Kapitule. Od roku1778 bol farárom v Žehre, od roku1792 
v  Mlynici. V  roku 1793 bol menovaný za  titulárneho 
spišského kanonika, roku1805 inštalovaný za  riadneho 
kanonika. Od  roku1812 bol opátom Kláštora v  Jasove. 
V  roku 1816 dostal funkciu liptovského, od  roku1818 
oravského a  od  roku1821 katedrálneho archidiakona. 
Od roku1819 bol prvým riaditeľom Učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule.

Vypracoval pre ústav štatút a  vnútorný poriadok, 
ktorého súčasťou bol aj  učebný plán. Bol pedagógom 
a zakladateľom škôl a fondov pre podporu chudobných 
študentov. Napísal prvú učebnicu pedagogiky 
v  bernolákovskej slovenčine Paedagogia Slowenská 
pre Triwiálské Školi Biskúpstwa Spišského (Levoča, 
1820). Okrem toho je  autorom príručky pre kantorov 
Ludimagister in  Ritibus et  Caerimoniis per Annum 
occurentibus Instructus (Levoča, 1820).

a profesormi jednotlivých teologických disciplín. Obe 
inštitúcie mali byť v intenciách štátu a Ostrihomu striktne 
oddelené a za ideálnych podmienok nemal nikto z vedenia 
seminára pôsobiť zároveň ako profesor lýcea. Por. KÚTNIK-
ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov kapitulskej preparandie 
od r. 1819 do r. 1904. Rkp. nedatované, 1970 post, s. 4. Tieto 
dva celky treba chápať podobne ako je to dnes – formácia 
bohoslovcov prebieha v rámci Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka, vzdelávaní sú však na Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule, Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej 
univerzity v Ružomberku.
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Zomrel 2. novembra 1833 v  Spišskej Kapitule. 
Je  pochovaný v  samostatnom mauzóleu pri Katedrále 
sv. Martina.420

Daniel Udránsky (Udránszky)
Spišský kanonik, mecén, rektor kňazského 
seminára, riaditeľ preparandie 1824 – 1826, 
1842 – 1846.
Narodil sa  19. júla 1768 v  Nedeci (dnes Niedzica, 

PL). Absolvoval filozofické a  teologické štúdiá 
na  Generálnom seminári v  Bratislave. V  roku1792 bol 
ordinovaný za kňaza.

Začal pôsobiť ako kaplán vo Veličnej a od roku1794 
bol postupne farárom v Krempachoch (dnes Krempach, 
PL), Nedeci a Kacvíne (dnes Kacwin, PL). V roku1820 
bol inštalovaný na  spišského kanonika a  súčasne 
menovaný za  rektora Spišského kňazského seminára, 
prodirektora biskupského lýcea a  profesora cirkevných 
dejín a  kánonického práva. V  roku 1822 sa  stal 
liptovským a  roku1825 oravským archidiakonom. 
V  roku1824 bol menovaný za  riaditeľa učiteľského 
ústavu. V roku1826 – 1835 sa stal hlavným kráľovským 
školským inšpektorom Košického dištriktu. V roku1827 
bol menovaný za  titulárneho opáta sv.  Benedikta pri 
Ostrihome, v roku1830 inštalovaný za kanonika-lektora. 
Od  roku1842 bol opäť rektorom Spišského kňazského 
seminára, prodirektorom lýcea a riaditeľom učiteľského 
ústavu.

Ako prvý rektor Spišského kňazského seminára 
preň vypracoval štatút a  domáci poriadok podľa 
ustanovení Tridentského koncilu a na základe poznatkov 
osvietenskej pedagogiky. Podporoval vyučovanie 
slovenčiny a vydávanie slovenských kníh.421

Zomrel 1. septembra 1846 v  Spišskej Kapitule, 
je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina.

Jozef Marcinko (Marczinko)
Spišský kanonik, mecén, riaditeľ preparandie 
1826 – 1837.
Narodil sa  15. marca 1777 v  Klčove. Po  ukončení 

gymnázia študoval teológiu v  Generálnom seminári 
v Bratislave. Za kňaza bol ordinovaný v roku1801.

Pôsobil ako kaplán v  Levoči a  neskôr ako správca 
farnosti v  Malužinej a  potom v  Nižných Ružbachoch. 

420 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK IV. Martin : 
Matica slovenská, 1990, s. 374.
421 CHALUPECKÝ, Ivan. Udránsky, Daniel. In PAŠTEKA, 
J. a kol. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
Bratislava : Lúč, 2000, s. 1421; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. 
Reťaz riaditeľov kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904. 
Rkp. nedatované, 1970 post, s. 2 – 4.

Napokon bol opäť kaplánom, a  to  v  Spišskom 
Podhradí. V  roku1815 bol vymenovaný za  vicerektora 
Spišského kňazského seminára a  stal sa  zodpovedným 
za  dokončenie adaptácie jeho budovy. V  roku1826 bol 
menovaný za  rektora seminára a  riaditeľa učiteľského 
ústavu. V roku1829 bol inštalovaný za spišského kanonika 
a  stal sa  dekanom kapituly. V  roku1830 bol menovaný 
aj za prodirektora biskupského lýcea. V roku1833 sa stal 
oravským a v roku1836 katedrálnym archidiakonom.

Podporoval bernolákovcov a  zadovažoval pre 
seminár i preparandiu slovenskú kazateľskú, katechetickú 
i pastoračnú literatúru.

Zomrel 8. augusta 1837 v  Spišskej Kapitule. 
Je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina.422

Dominik Biacovský (Biaczovszky, 
Biaczowszky)
Spišský veľprepošt, kapitulný vikár, mecén, 
rektor kňazského seminára, riaditeľ 
preparandie 1837 – 1842.
Narodil sa  20. februára 1788 v  Spišskej Kapitule, 

v  rodine vtedajšieho regenschoriho Katedrály 
sv.  Martina. Vyštudoval gymnázium v  Levoči, filozofiu 
v Trnave a teológiu v Trnave, Egri a v Pešti. Za kňaza bol 
vysvätený v roku1810.

Pôsobil ako kaplán v  Podolínci, Kluknave 
a v Spišských Vlachoch. Od roku 1813 bol vychovávateľom 
u  grófa Štefana Dessewffyho, od  roku1821 kaplánom 
v  Kežmarku. V  roku 1822 sa  stal profesorom biblika 
v  Spišskom kňazskom seminári. V  roku 1829 bol 
inštalovaný za spišského kanonika-teológa, v roku 1836 
za  liptovského archidiakona. Od  roku 1837 do  roku 
1842 bol rektorom Spišského kňazského seminára, 
zároveň prodirektorom biskupského lýcea a  riaditeľom 
Spišskokapitulskej učiteľskej preparandie. Od  roku 
1837 bol katedrálnym archidiakonom, v  roku 1839 
bol menovaný za  titulárneho opáta „Novae Abbatiae 
inter Hungariam et  Poloniam“, de  facto za  titulárneho 
opáta Červeného kláštora. V roku 1842 bol inštalovaný 
za  kanonika-kustóda a  roku 1847 za  kanonika-lektora. 
Medzitým bol v roku 1844 kvôli starobe biskupa Bélika 
menovaný za  správcu biskupských majetkov. V  roku 
1847, po  smrti kapitulného vikára Jána Andujára, bol 
zvolený za  kapitulného vikára Spišskej diecézy v  čase 
trvajúcej sedisvakancie po  smrti biskupa Jozefa Bélika. 
Úrad zastával až do roku 1851. V roku 1848 ho Ferdinand 
V. (rakúsky cisár 1835 – 1848) formálne menoval 
za  veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly, s  čím súvisela 

422 RADVÁNI, Hadrián. Marcinko, Jozef. In PAŠTEKA, 
J. a kol. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
Bratislava : Lúč, 2000, s. 875; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz 
riaditeľov kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 4, 5.

aj  funkcia farára v  Spišskom Podhradí. Menovací 
dekrét na  spišského veľprepošta však v  nepokojných 
časoch dostal až  od  Františka Jozefa I. (rakúsky cisár 
1848 – 1916) v roku 1852.

Zasadzoval sa za používanie slovenčiny, podporoval 
bernolákovcov, v  roku 1841 diplomaticky zamedzil 
vyučovaniu v kňazskom seminári v maďarskom jazyku. 
Podporoval kňazský seminár, na nákup kníh pre klerikov 
založil fundáciu 6000 zlatých konvenčnej meny.

Zomrel 8. apríla 1869 v  Spišskej Kapitule. 
Je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina.423

ThDr. Michal Labucký (Labuczky)
Spišský kanonik, generálny vikár, rektor 
kňazského seminára, riaditeľ preparandie 
1846 – 1858.
Narodil sa  20. januára 1808 v  Spišských Vlachoch. 

Absolvoval Gymnázium v  Levoči, filozofický kurz 
v  Jágri, jeden rok právnického štúdia v  Košiciach 
a  teológiu v  Pešti. Už  ako diakon v  roku 1830 získal 
doktorát z  teológie. Za  kňaza bol ordinovaný v  roku 
1931. Hneď po  vysviacke sa  stal aktuárom diecéznej 
kúrie, v  roku 1831 archivárom a  konzistoriálnym 
notárom, v roku 1834 biskupským kancelárom. V roku 
1842 bol inštalovaný za  kanonika-teológa a  začal učiť 
na  biskupskom lýceu morálnu a  pastorálnu teológiu. 
V  roku 1846 sa  stal rektorom kňazského seminára 
a  riaditeľom učiteľského ústavu, pričom túto funkciu 
zastával do  roku 1858. V  roku 1847 sa  stal liptovským 
archidiakonom, v  roku 1851 titulárnym prepoštom 
sv.  Alžbety pod Spišským hradom a  v  roku 1852 
katedrálnym archidiakonom. V  roku 1857 sa  stal 
farárom Spišskej Kapituly. V  roku 1858 bol menovaný 
za  biskupského komisára pre Gymnázium v  Levoči. 
V  roku 1860 bol inštalovaný za  kanonika-kustóda 
a zriekol sa  funkcie spišskokapitulského farára. V roku 
1861 bol inštalovaný za kanonika-kantora. V roku 1862 
prestal byť rektorom seminára a  stal sa  prodirektorom 
biskupského lýcea. V priebehu svojej služby bol viackrát 
menovaný za generálneho vikára spišského biskupa.

Zaslúžil sa o utíšenie búrlivých nálad v okolí Spišskej 
Kapituly po revolúcii 1848/49. Pre učiteľskú preparandiu 
zostavil nový poriadok s ohľadom na zánik študentského 
internátu a menzy v roku 1847. Zasadil sa za kultúrno-
náboženské spojenie ústavu s  katolíckym životom 
v  Čechách – ústav sa  pod jeho vedením stal členom 
Bratstva svätojánskeho dedičstva v  Prahe a  odoberal 
jeho tlačoviny. Počas jeho riadenia bola v  preparandii 

423 OLEJNÍK, Vladimír. Kapitulný vikár Spišskej diecézy 
Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 1848. 
In ŽIFČÁK, f. (ed.). Z minulosti Spiša XXVI. Levoča : Spišský 
dejepisný spolok, 2018, s. 23 – 40.

zavedená ako vyučovací jazyk slovenčina pre Slovákov 
a nemčina pre Nemcov.

Zomrel 16. októbra 1866 v  Spišskej Kapitule. 
Je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina.424

ThDr. Roman Kežmarský (Kézsmárszky)
Pápežský prelát, spišský veľprepošt, 
generálny a kapitulný vikár, riaditeľ 
preparandie 1858 – 1874.
Narodil sa  27. septembra 1818 v  Dravciach. 

Vyštudoval Gymnázium v  Miškovci, filozofiu v  Jágri, 
jeden ročník právnických štúdií v  Jágri a  teológiu 
vo Viedni na Pázmaneu. Za kňaza bol ordinovaný v roku 
1830.

Už  pred ordináciou ako diakon zastával od  roku 
1829 funkciu aktuára diecéznej kúrie. Po  vysviacke 
ďalej študoval vo Viedni, kde získal roku 1833 doktorát 
z teológie. V tom istom roku začal na biskupskom lýceu 
v Spišskej Kapitule prednášať cirkevné dejiny, kánonické 
a občianske právo. V roku 1845 bol investovaný za farára 
do  Popradu, v  roku 1848 inštalovaný za  kanonika. 
V roku 1852 sa stal liptovským archidiakonom a v roku 
1857 titulárnym opátom Preblahoslavenej Panny Márie 
z  Ugry. V  tom istom roku bol menovaný za  hlavného 
diecézneho školského inšpektora. V  roku 1858 bol 
menovaný za  riaditeľa učiteľskej preparandie. V  roku 
1860 sa  stal oravským archidiakonom, v  roku 1861 
katedrálnym archidiakonom,  v  roku 1863 kanonikom-
kustódom, v roku 1867 kanonikom-kantorom a v roku 
1868 kanonikom-lektorom. Zároveň sa v tomto roku stal 
generálnym vikárom biskupa Zábojského. Po jeho smrti 
v roku 1870 bol Roman Kežmarský počas sedisvakancie 
zvolený za  kapitulného vikára. V  roku 1871 sa  stal 
generálnym vikárom nového biskupa Juraja Čásku. 
V roku 1874 sa vzdal funkcie riaditeľa učiteľského ústavu 
a bol menovaný za veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly. 
V  roku 1877 sprevádzal biskupa Čásku na  pravidelnej 
audiencii u pápeža Pia IX. Ad  limina apostolorum, kde 
ho pápež vymenoval za domáceho preláta.

Za  jeho riadenia sa  vďaka Zákonnému článku 
XXVII/1868 preparandia zmenila zo školy pre výchovu 
učiteľov rurálnych škôl na všeobecnú pedagogickú školu. 
Štúdium bolo pod jeho vedením z  pôvodných dvoch 
ročníkov zreformované na trojročné.

424 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 378, 379; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov 
kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 7, 8.
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Zomrel 25. apríla 1880 v  Spišskej Kapitule. 
Je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina.425

František Liptaj (Liptay)
Pápežský prelát, elektovaný biskup, spišský 
veľprepošt, riaditeľ preparandie 1874 – 1879.
Narodil sa  16. septembra 1814 v  Krompachoch. 

Študoval na Gymnáziu v Levoči, neskôr filozofiu v Jágri 
a  teológiu vo  Viedni. Za  kňaza bol ordinovaný v  roku 
1838.

Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Nemeckej Ľupči 
(dnes Partizánska Ľupča). Od  roku 1841 pôsobil ako 
aktuár diecéznej kúrie, od  roku 1842 ako biskupský 
kancelár. V  roku 1851 bol menovaný za  správcu 
farnosti Poprad a  v  roku 1855 zastupoval dekana 
dekanátu Veľká. V roku 1861 bol investovaný za  farára 
v  Poprade a  stal sa  dekanom dekanátu Veľká. V  roku 
1863 bol inštalovaný za  spišského kanonika a  od  roku 
1866 zastával aj  funkciu kapitulského farára. V  roku 
1870 bol menovaný za titulárneho opáta sv. Archanjela 
Gabriela z Mezö-Telegdu. V roku 1874 bol ustanovený 
za riaditeľa učiteľskej preparandie. Túto funkciu zastával 
do  roku 1879. V  roku 1877 bol navyše vymenovaný 
za  diecézneho inšpektora elementárnych škôl. V  roku 
1880 bol inštalovaný za  spišského veľprepošta a  o  rok 
nato ho  pápež menoval za  domáceho preláta. V  roku 
1888 bol menovaný za elektovaného biskupa novijského. 
V čase sedisvakancie po odchode biskupa Čásku v roku 
1892 bol zvolený za kapitulného vikára.

Na  začiatku vedenia ústavu zvolal spoločnú 
pedagogickú poradu profesorov kňazského seminára 
a  učiteľskej preparandie s  cieľom vyriešiť personálne 
a platové otázky oboch inštitúcií. Stanovil rozpočet pre 
šiestich profesorov, ktorých platy sa mali hradiť z úrokov 
základiny preparandie, ako aj  z  diecéznej a  biskupskej 
pokladnice. Napriek žiadostiam biskupa Čásku 
o štátnu podporu bol ústav aj ďalšie desaťročia finančne 
saturovaný len Spišským biskupstvom. František 
Liptaj sa  ako riaditeľ staral aj  o  sociálne zabezpečenie 
chovancov. Internát stále nejestvoval, preto pre nich 
otvoril aspoň menzu a dával im štipendiá. V roku 1877 
založil pre chudobných študentov Podporný spolok 
ústavu, ktorý následne schválila aj  vláda. Spolok začal 
fungovať v  roku 1881. Napriek svojmu odporu voči 
maďarizácii sa  ako riaditeľ preparandie nemohol 
vyhnúť nariadeniam Zákonného článku XVIII/1879, 
ktorý zaviedol vo  všetkých školách povinne maďarský 
vyučovací jazyk. Napriek tomu slovenčinu ponechal 

425 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 284, 285; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov 
kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 8, 9.

aspoň ako predmet a  ako vyučovací jazyk v  cvičnej 
škole. V  roku 1857 bol ocenený zlatým krížom 
za zásluhy. Na základe novej legislatívy a po doterajších 
skúsenostiach zostavil ešte v  tom istom roku nový 
Organizačný štatút Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu 
Spišskej diecézy.

Zomrel 11. novembra 1903 v  Spišskej Kapitule, 
je pochovaný v Katedrále sv. Martina.426

ThDr. Pavol Richnavský (Richnavszky)
Pápežský prelát, spišský kanonik, rektor 
kňazského seminára, riaditeľ preparandie 
1879 – 1887, 1892 – 1894.
Narodil sa  25. novembra 1836 v  Kolačkove. 

Absolvoval Gymnázium v  Levoči a  teológiu v  Pešti. 
Už  ako subdiakon suploval v  roku 1858 v  biskupskom 
lýceu za  chorého profesora dogmatiky. Za  kňaza bol 
ordinovaný v roku 1859.

V  roku 1861 bol kaplánom v  Spišskom Podhradí, 
zároveň vtedy získal doktorát teológie. Od  roku 
1865 prednášal na  biskupskom lýceu cirkevné dejiny 
a  kánonické právo. Od  roku 1872 bol mimoriadnym 
rektorom seminára, od  roku 1880 riadnym rektorom. 
Od  roku 1879 bol zároveň riaditeľom preparandie. 
V roku 1880 bol tiež inštalovaný na spišského kanonika. 
V  roku 1881, 1889 a  1891 sprevádzal biskupa Čásku 
na  pravidelnej audiencii Ad  limina k  pápežovi Levovi 
XIII. V  roku 1881 pri tejto príležitosti dostal hodnosť 
pápežského komorníka a  v  roku 1890 pápežského 
preláta. Medzitým sa v roku 1884 stal titulárnym opátom 
Preblahoslavenej Panny Márie z  Bučian. V  roku 1887 
prestal byť rektorom seminára a riaditeľom preparandie, 
no už roku 1889 bol do týchto úradov menovaný znova. 
V  roku 1893 bol inštalovaný za  kanonika-kustóda. 
Od  roku 1894 bol generálnym vikárom biskupa Pavla 
Smrečániho (Szmrecsányi, sp. biskup 1892 – 1903). 
Pri tomto menovaní sa vzdal funkcií rektora seminára, 
prodirektora biskupského lýcea i riaditeľa preparandie.

Bol zástancom moderného vzdelávania, zápasil však 
s  ekonomickými problémami školy. Za  jeho riadenia 
prešiel ústav z  troch na  štyri ročníky. Z ekonomických 
dôvodov sa  však štyri ročníky udržať nedali. 
Kompromisným riešením preto bolo otváranie prvého 
ročníka len každý druhý rok, čo  zabezpečilo, že  počas 
školského roka bolo potrebné vydržiavať vždy len dva 
ročníky. S tým súvisela inovácia osnov, ale aj učebných 
pomôcok, nástrojov, pozemkov na  záhradníctvo 
a hospodárstvo a podobne.

426 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 382, 383; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov 
kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 9, 10.

Zomrel 23. novembra 1903 v  Levoči. Je  pochovaný 
v krypte Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.427

Aurel Viktor Klinovský (Klinovszky)
Kňaz, zastupujúci riaditeľ preparandie 
1887 – 1891.
Narodil sa 8. augusta 1854 v Námestove. Vyštudoval 

Gymnázium v  Ružomberku, Levoči, Jágri a  Bratislave, 
teológiu v  Spišskej Kapitule a  vo  Viedni. Za  kňaza bol 
ordinovaný v roku 1877.

Ako kaplán pôsobil v  Spišských Vlachoch, zároveň 
bol katechétom na tamojšom biskupskom dievčenskom 
ústave. Od  roku 1879 bol kaplánom v  Hrabušiciach. 
Zároveň začal na učiteľskom ústave pôsobiť ako profesor. 
V  roku 1880 bol menovaný za  prefekta kňazského 
seminára a  profesora na  tamojšom filozofickom kurze. 
Od  roku 1881 bol profesorom – správcom učiteľskej 
preparandie. V  roku 1887 sa  vzdal funkcie prefekta 
seminára a  prevzal dočasné zastupujúce riaditeľstvo 
praparandie. V  roku 1891 však pre chorobu abdikoval 
a odišiel do predčasného dôchodku. Od roku 1897 bol 
dočasným správcom farnosti Hladovka, čo  však trvalo 
len niekoľko dní.

Zomrel 10. júla 1915 v Zákamennom-Kline.428

Štefan Zemančík (Zemancsik)
Pápežský komorník, kňaz, zastupujúci 
riaditeľ preparandie 1891 – 1892.
Narodil sa 24. decembra 1855 v Spišskom Podhradí. 

Vyštudoval Gymnázium v  Levoči, filozofický kurz 
a  teológiu v  Spišskej Kapitule. Ordinovaný bol v  roku 
1878.

Spočiatku pôsobil v  diecéznej kúrii ako aktuár, 
od  roku 1880 ako konzistoriálny notár, od  roku 1881 
bol  kancelárom biskupa Čásku. V  roku 1890 dostal 
hodnosť pápežského komorníka supra numerum. 
Od roku 1891 bol správcom farnosti Spišské Podhradie. 
Zároveň v tomto roku začal zastávať funkciu dočasného 
diecézneho školského inšpektora. V  roku 1891 – 1892 
tiež dočasne zastupoval riaditeľa preparandie. V  roku 
1906 bol investovaný za  farára v  Spišskom Podhradí. 
V roku 1910 sa stal prosynodálnym konzultorom a roku 
1918 prosynodálnym sudcom.

427 KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov kapitulskej 
preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 10 – 13.
428 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 316, 317; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov 
kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 13.

Zomrel 22. marca 1935 v Spišskom Podhradí.429

Andrej Viktor Horvát (Horváth)
Spišský kanonik, rektor seminára, riaditeľ 
učiteľského ústavu 1894 – 1904.
Narodil sa 28. novembra 1848 v Spišskom Podhradí. 

Absolvoval Gymnázium v  Levoči, filozofický kurz 
v  Spišskej Kapitule a  teológiu vo  Viedni. Za  kňaza bol 
vysvätený roku 1873.

Ako kaplán pôsobil v Kežmarku a v Levoči. V roku 
1874 sa  stal archivárom a  aktuárom diecéznej kúrie, 
roku 1876 vicekancelárom a konzistoriálnym notárom. 
Od  toho istého roku bol tiež špirituálom kňazského 
seminára a profesorom filozofie, od roku 1877 latinčiny. 
V roku 1879 sa stal biskupským kancelárom. Od roku 1881 
prednášal dogmatiku na  biskupskom lýceu a  od  roku 
1894 bol rektorom seminára. Zároveň bol vymenovaný 
za riaditeľa učiteľskej preparandie. Túto funkciu zastával 
do  roku 1904. Medzitým bol v  roku 1895 inštalovaný 
za kanonika-teológa. V roku 1904 bol uvoľnený z postu 
kanonika-teológa a  riaditeľa preparandie. Zároveň bol 
v  tomto roku inštalovaný za  oravského archidiakona 
a  stal sa  titulárnym opátom sv.  Archanjela Gabriela 
na  Ostrove Panny Márie pri Budíne. V  roku 1909 
bol inštalovaný za  katedrálneho archidiakona a  bol 
menovaný za  prodirektora biskupského lýcea. V  roku 
1913 sa pre zhoršujúcu sa očnú chorobu vzdal všetkých 
funkcií. O rok nato bol inštalovaný za kanonika-kustóda.

Zomrel 30. novembra 1914 v  Spišskej Kapitule, 
je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina.430

ThDr. Ján Szeman
Spišský kanonik, riaditeľ učiteľského ústavu 
1904 – 1932.
Narodil sa  4. januára 1871 v  Bijacovciach. 

Gymnázium absolvoval v Levoči, teológiu na Pazmáneu 
vo Viedni. Za kňaza bol ordinovaný roku 1893.

Ako kaplán slúžil vo  Veličnej, Dolnom Kubíne, 
kde bol zároveň katechétom na  štátnej škole, ďalej 
v  Spišských Vlachoch, kde bol tiež katechétom 
na  dievčenskom kolégiu. V  roku 1899 získal doktorát 
teológie na  univerzite vo  Viedni Od  toho istého roka 
prednášal ako profesor v učiteľskej preparandii. V roku 
1904 sa  stal jej riaditeľom. Od  roku 1906 bol členom 

429 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 2. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom II., 
s. 366, 367; KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov 
kapitulskej preparandie od r. 1819 do r. 1904, s. 13.
430 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 242, 243.
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konzistoriálneho súdu pri Svätej Stolici. V  roku 1923 
bol inštalovaný na  spišského kanonika, v  roku 1930 
sa stal liptovským a roku 1931 oravským archidiakonom. 
Od  roku 1932 bol emeritným riaditeľom učiteľského 
ústavu. V roku 1944 sa stal kanonikom-lektorom.

Za jeho riaditeľstva sa ústav v roku 1910 presťahoval 
do  nových reprezentatívnych priestorov, prestavaných 
z  bývalého jezuitského gymnázia. Samostatná budova 
znamenala aj  úplnú nezávislosť od  seminárskych 
profesorov. Od roku 1910 boli pre ústav zdieľaní už len 
profesori náboženstva. Ostatné predmety boli personálne 
pokryté samostatnými pedagógmi pôsobiacimi už  len 
v  učiteľskom ústave. Počas riadenia ústavu Jánom 
Semanom vznikla v roku 1918 Československá republika, 
čo  znamenalo inováciu osnov, zmenu vyučovacieho 
jazyka, výmenu veľkej časti pedagogického zboru 
a podobne.

Zomrel 10. apríla 1944 v  Spišskej Kapitule, 
je pochovaný v Katedrále sv. Martina.431

Jozef Brandobur
Kňaz, riaditeľ učiteľskej akadémie 
1932 – 1946.
Narodil sa  21. mája 1896 v  Smižanoch. Absolvoval 

Gymnázium v  Spišskej Novej Vsi a  teológiu v  Spišskej 
Kapitule. Za kňaza bol ordinovaný roku 1919.

Pôsobil ako kaplán vo Svätom Michale (dnes Liptovský 
Michal), Spišskej Belej a  v  Ľubici, kde bol menovaný 
za  správcu farnosti. Následne bol administrátorom 
aj  v  Ruskinovciach. Od  roku 1924 bol kaplánom 
a profesorom náboženstva na Štátnom učiteľskom ústave 
v Spišskej Novej Vsi a tiež na tamojšom gymnáziu. V roku 
1932 bol menovaný za  riaditeľa Rímskokatolíckeho 
učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule, ako profesor 
tu  vyučoval náboženstvo, pedagogiku a  metodiku. 
V roku 1946 bol zbavený funkcie riaditeľa a pôsobil ako 
duchovný správca v  Spišských Vlachoch a  v  Odoríne. 
V roku 1950 bol uväznený.

Od roku 1927 bol členom Spolku profesorov Slovákov. 
Publikoval články s  pedagogickou a  náboženskou 
tematikou v  časopisoch Nová škola, Kultúra, Slovenské 
pohľady, Obroda a  v  mnohých zborníkoch. Venoval 
sa kultúrnej a osvetovej činnosti.

Zomrel 2. októbra 1965 v Smižanoch.432

431 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 2. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom II., 
s. 240, 241.
432 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 50, 51; LETZ, Ján. Brandobur, Jozef. In PAŠTEKA, J. a kol. 

Jozef Marián Temeš, FSC
Rehoľník, pedagóg, mysliteľ, historik, 
prekladateľ, riaditeľ učiteľskej akadémie 
1946 – 1949.
Narodil sa 18. septembra 1908 v Uhrovci. Vyštudoval 

Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule, ktorý absolvoval 
v  roku 1931. Následne vstúpil do  rehoľnej spoločnosti 
Inštitútu školských bratov (Institutum Fratrum 
Scholarum Christianarum, FSC) a  začal pôsobiť ako 
učiteľ v Močenku. Od roku 1938 študoval na Filozofickej 
fakulte Slovenskej univerzity v  Bratislave filozofiu, 
slovenčinu, psychológiu a  sociológiu. Od  roku 1942 
pôsobil ako profesor na  Učiteľskej akadémii v  Spišskej 
Kapitule. V  roku 1945 dostal na  starosť aj  duchovnú 
formáciu mladých členov rehole Inštitútu školských 
bratov. Od roku 1946 až do zrušenia Učiteľskej akadémie 
v  Spišskej Kapitule bol jej riaditeľom. Po  zrušení školy 
ochorel a bol hospitalizovaný v Bratislave, čím sa vyhol 
Akcii K – hromadnému zatýkaniu rehoľníkov. Následne 
sa  uchýlil do  Uhrovca, kde sa  zaoberal historickými 
výskumami.

Publikoval osvetové a  pedagogické štúdie 
v  časopisoch Svornosť, Kultúra, Obroda, Verbum, Posol 
Božského srdca Ježišovho, Misijná ročenka, Svätá rodina 
a inde. V roku 1950 vyšla jeho monografia Július Plošic, 
národný dejateľ matičného obdobia (SSV, Trnava 1950). 
Mnoho prác však zostalo nepublikovaných. Zaoberal 
sa aj poéziou a prekladmi.

Zomrel 28. februára 1989 v Uhrovci.433

Správcovia – profesori ústavu

Zákonný článok XXXVIII/1868 zreformoval v celom 
Uhorsku elementárne školstvo, ako aj  učiteľské ústavy, 
ktoré s  ním bezprostredne súviseli. Tieto školy zákon 
vnímal ako trojročné učilištia a  trojročné štúdium 
požadoval aj  od  konfesionálnych učiteľských ústavov. 
V  Spišskej Kapitule boli tri ročníky preparandie 
zavedené v  školskom roku 1871/72. Náročnosť 
organizácie vnútorného života trojročného ústavu však 
kládla na jeho riaditeľa toľko bremien, že vznikla funkcia 
profesora-správcu (professor dirigens). Po  prvýkrát 

Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : 
Lúč, 2000, s. 141, 142.
433 VICELOVÁ, Eva. Jozef Marián Temeš 1908 – 1989. 
Výberová personálna bibliografia. Topoľčany : Tríbečská 
knižnica, 1999. 16 s.

sa  takáto funkcia objavuje v  roku 1877 – stáva s  ním 
profesor preparandie Jozef Gallas (profesor-správca 
1877 – 1881).434

Podľa ustanovení tohto Zákonného článku 
XXXVIII/1868 a  podľa  Organizačného štatútu ústavu 
z roku 1879 profesor-správca bezprostredne riadil ústav, 
dohliadal na  rozvrh hodín, prednášky, vyhotovoval 
záznamy a  školské vysvedčenia, opatroval archív 
ústavu a podobne. V dnešnom ponímaní bol prakticky 
zástupcom riaditeľa. Funkcia profesora-správcu 
zanikla v  roku 1933 v  súvislosti so  sťahovaním ústavu 
do  novej budovy a  enormného nárastu uchádzačov 
a  študentov. S  počtom žiakov samozrejme vzrástol 
aj  počet vyučujúcich, ktorí si  pedagogické i  ďalšie 
povinnosti medzi sebou ľahšie rozdelili. V  priebehu 
rokov 1877 – 1933 zastávali funkciu profesora-správcu 
nasledujúci profesori.

V  prípade, že  konkrétny profesor-správca zastával 
v istom období aj funkciu riaditeľa ústavu, jeho životopis 
je  už  uvedený medzi riaditeľmi a  na  tomto mieste 
sa neopakuje.

Jozef Gallas
Kňaz, profesor-správca učiteľskej 
preparandie 1877 – 1881.
Narodil sa  12. marca 1845 v  Slanici. Vyštudoval 

Gymnázium v Levoči, filozofický kurz v Spišskej Kapitule 
a  teológiu vo  Viedni. Za  kňaza bol ordinovaný v  roku 
1871.

Ako kaplán pôsobil v  Smižanoch, Hnilci a  Spišskej 
Belej. Od roku 1873 bol protokolistom diecéznej kúrie. 
V  roku 1874 začal pôsobiť ako profesor na  učiteľskej 
preparandii, od roku 1875 prednášal latinčinu a zároveň 
bol katechétom ústavu, od  roku 1877 bol profesorom-
správcom preparandie. V  roku 1878 sa  stal navyše 
dočasným správcom farnosti Tvarožná, čo  však trvalo 
len jeden mesiac. Od  roku 1879 prednášal latinčinu 
aj  v  biskupskom lýceu. Svoje pedagogické pôsobenie 
ukončil v  roku 1881, kedy sa  stal správcom farnosti 
Bušovce, v  roku 1882 tu  bol kánonicky investovaný 
za  farára. V  roku 1891 dočasne spravoval aj  farnosť 
Toporec. V  tom istom roku bol investovaný za  farára 

434 MIŠKOVIČ, Alojz. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 194 uvádza ako profesora-správcu v r. 
1851 – 1877 aj Alojza Kavača (Kavacs). Podľa najnovších 
výskumov však takúto funkciu nezastával. Por. ABÚ SK, 
SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., s. 284, 285. 
Navyše v tomto období ešte nejestvovala.

v  Hniezdnom a  stal sa  tiež školským inšpektorom pre 
dekanát Stará Ľubovňa.

Zomrel 20. mája 1897 v Hniezdnom.435

Aurel Viktor Klinovský
Kňaz, zastupujúci riaditeľ preparandie, 
profesor-správca preparandie 1881 – 1887.

Ľudovít František Čurjak (Csurjak)
Kňaz, profesor-správca učiteľskej 
preparandie 1892 – 1899.
Narodil sa  16. júna 1865 v  Liptovskom Mikuláši. 

Vyštudoval na gymnáziu v Trstenej, v Levoči a v  Jágri, 
teológiu vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený roku 1887.

Svoje pôsobenie začal ako katechéta na  Vyššej 
dievčenskej škole v  Levoči a  zároveň druhý katechéta 
na  tamojšom gymnáziu. Od  roku 1891 prednášal ako 
profesor na  Učiteľskej preparandii v  Spišskej Kapitule. 
O rok nato sa stal tunajším profesorom-správcom. Takto 
pôsobil až do roku 1899, kedy sa stal správcom farnosti 
Hranovnica. V  roku 1909 bol menovaný za  dekana 
Štiavnického dekanátu a  zároveň v  tomto dekanáte 
aj  za  školského inšpektora. V  roku 1922 kvôli chorobe 
abdikoval na  úrad dekana a  odišiel do  predčasného 
dôchodku.

Zomrel 18. marca 1922.436

ThDr. Ján Szeman
Spišský kanonik, riaditeľ učiteľského ústavu, 
profesor-správca ústavu 1899 – 1904.

Ján Málik
Kňaz, profesor-správca učiteľského ústavu 
1924 – 1927.
Narodil sa  25. januára 1892 v  Liptovskej Osade. 

Absolvoval gymnázium v  Ružomberku a  v  Rožňave, 
teológiu v  Spišskej Kapitule. Za  kňaza bol ordinovaný 
v roku 1916.

Ako kaplán pôsobil v  Krušetnici. V  roku 1917 
bol načas menovaný za  správcu farnosti Oravská 
Lesná a  neskôr za  kaplána v  Tvrdošíne. V  roku 1919 
sa  stal správcom farnosti v  Haligovciach, v  tom čase 
si vykonával aj vojenskú službu ako poľný kurát. Koncom 
roka bol menovaný za  profesora v  učiteľskom ústave. 
V  roku 1924 sa  stal tunajším profesorom-správcom 

435 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 202, 203.
436 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., s. 82, 
83.
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a  túto funkciu vykonával až  do  roku 1927, kedy bol 
menovaný za správcu farnosti Námestovo. V roku 1940 
bol investovaný za farára v Podvlku (dnes Podwiłk, PL). 
Od roku 1942 pôsobil ako správca farnosti Hrboltová.

Zomrel 27. augusta 1952.437

Hubert Dezider Horka, FSC
Provinciál školských bratov na Slovensku, 
rehoľník, profesor-správca učiteľského ústavu 
1927 – 1928.
Narodil sa 9. októbra 1878 v Tlumačove na Morave. 

Študoval vo Viedni, kde v roku 1894 vstúpil do Inštitútu 
školských bratov. Prijal rehoľné meno Dezider. 
V  štúdiách pokračoval v  škole inštitútu v  Kremsi. 
Niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ na  rôznych školách 
v  Rakúsku. Pripravoval sa  na  skúšky učiteľstva 
na  stredných školách. Tie zložil v  roku 1905 a  získal 
diplom hlavného učiteľa strednej školy pre chémiu, 
fyziku a matematiku. Túto aprobáciu prednášal najskôr 
vo Viedni a od roku 1911 v Bukurešti. V roku 1914 musel 
nastúpiť vojenskú službu, ktorú strávil ako sanitár 
v Besarábii. Po vzniku Československej republiky začal 
pôsobiť ako riaditeľ Učiteľského ústavu školských bratov 
od  sv.  Jána pod Skalou pri Beroune. Súčasne študoval 
odbory svojej pôvodnej aprobácie na  Vysokom učení 
technickom. Po svojej intronizácii pozval spišský biskup 
Jána Vojtaššák do Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule 
školských bratov s  cieľom skvalitniť tunajšiu výuku. 
Pedagógovia tu mali pripravovať na učiteľské pôsobenie 
aj  bratov – príslušníkov vlastného inštitútu. Prvými 
dvoma pedagógmi, ktorí prišli do  Spišskej Kapituly 
v  roku 1924, bol práve Hubert Horka a Štefan Oravec. 
Súčasne s nimi prišli do ústavu študovať aj prví bratia-
študenti, členovia inštitútu. V Spišskej Kapitule pôsobil 
do  roku 1944. Vtedy odišiel do  Sládečkoviec a  neskôr 
do Bojnej, kde sa venoval predovšetkým prekladateľskej 
činnosti. Začiatkom roka 1948 sa presťahoval do Ríma. 
Tam zomrel 5. októbra 1958.438

Alojz Miškovič
Kňaz, literárny historik, publicista, 
profesor – správca učiteľského ústavu 
1928 – 1933.
Narodil sa  4. septembra 1902 v  Jurgove (dnes 

Jurgów, PL). Študoval na  gymnáziu v  Podolínci, 

437 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., s. 30, 
31.
438 JANEK, Jozef. Spišskokapitulská preparandia a jej 
odchovanci v rokoch 1919 – 1949. II. časť. Rukopis, Jur pri 
Bratislave, 1977, s. 106 – 110. Uložené v ABÚ SK, UÚ SK, 
odd. Jozef Janek, kr. č. 3, nečíslované.

Levoči a  v  Ružomberku, teológiu v  Spišskej Kapitule. 
Za kňaza bol vysvätený roku 1925. Pokračoval v štúdiu 
slovenčiny, filozofie a  poľštiny na  Filozofickej fakulte 
UK  v  Bratislave, kde bol zároveň prefektom internátu 
Svoradov. V rokoch 1927 – 39 bol na Učiteľskom ústave 
v  Spišskej Kapitule profesorom a  v  rokoch 1928 – 33 
zároveň jeho správcom. V  tomto období bol zároveň 
kaplánom v  Bobrovci, Spišskej Kapitule, Poprade 
a Hybiach.439 Od roku 1940 bol pracovníkom Vedeckej 
spoločnosti pre zahraničných Slovákov v  Bratislave 
a  súčasne od  roku 1943 redaktorom časopisu Náš 
národ. V  roku 1946 sa  stal referentom Slovenskej ligy 
a SSV v Trnave. Roku 1951 sa stal docentom a od roku 
1953 viedol Katedru cirkevných dejín a  kresťanskej 
archeológie na CMBF UK v Bratislave.

Vo svojej vedeckej práci sa zameriaval predovšetkým 
na predveľkomoravské, veľkomoravské a cyrilometodské 
obdobie, národné obrodenie a  dejiny spisovnej 
slovenčiny. Objavil, zachránil a  publikoval také vzácne 
historické texty ako Spišské cyrilské zlomky, Hlaholské 
listy hlohovské, Štatút štiavnického panstva, Nomenclator 
pružinský či Veršované desatoro z roku 1532. Publikoval 
v mnohých zborníkoch a časopisoch i dennej tlači.

Zomrel 14. marca 1967 v  Bratislave, pochovaný 
je v Kežmarku.440

Hlavní profesori, vyučujúci 
v ústave

Vyučovanie nehudobných predmetov v  ústave 
od  začiatku v  roku 1819 bolo zverené vzdelaným 
kňazom z  radov kléru Spišskej diecézy. V  prvých 
desiatkach rokov sa títo profesori nešpecializovali, jeden, 
prípadne dvaja vyučovali všetky predmety. Špecializácia 
na  jednotlivé disciplíny prišla až  neskôr, po  rozšírení 
ústavu v roku 1933 a jeho reformy na modernú strednú 
školu, s  čím súvisel aj  rapídny nárast počtu študentov 
a vyučovacích predmetov. Špecializácie v nasledujúcom 

439 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 2. Protocollum Status personalis
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom II., 
s. 34, 35.
440 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK IV. 
Martin : Matica slovenská, 1990, s. 198; GRIGER, 
Michal – CHALUPECKÝ, Ivan (eds.). Profesor ThDr. 
Alojz Miškovič. Zborník prednášok na vedeckej konferencii 
Spišského dejepisného spolku 11. októbra 1997 v Spišskom 
Podhradí – Spišskej Kapitule. Spišské Podhradie : Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999. 

zozname hlavných profesorov sú teda uvedené len u tých 
vyučujúcich, ktorí pôsobili na  ústave v  období, kedy 
sa  už  jednotliví profesori špecializovali na  konkrétne 
odbory a oblasti vedy a edukácie – zhruba od tridsiatych 
rokov 20. storočia.

Od  vzniku ústavu v  roku 1819 do  jeho násilného 
zániku v  roku 1949 na  Učiteľskom ústave v  Spišskej 
Kapitule vyučovali nasledujúci profesori:441

1. František Heninger, kňaz 1819 – 1822
2. Karol Weisz, kňaz 1822 – 1823
3. Ján Kresťanko (Kresztyanko), kňaz 1823 – 1824
4. František Scholtz, kňaz 1824 – 1829
5. Jakub Keyiser, kňaz 1829 – 1835
6. Jakub Jančík (Jancsik), kňaz 1835 – 1844
7. Andrej Pitoniak (Pitonyak), kňaz 1844 – 1851
8. Štefan Nikolaj Hýroš (Hyros), kňaz 1846 – 1850
9. Martin Alt, kňaz 1851 – 1881
10. Alexander Grús (Grusz) 1851 – 1865
11. Karol Pisch 1851 – 1872
12. Alojz Kavač (Kavacs), kňaz 1851 – 1877
13. Jozef Klimčák (Klimcsak), kňaz 1858 – 1861
14. Ján Ander, kňaz 1860 – 1861
15. Karol Slopovský (Szlopovszky), kňaz 1860 – 1861
16. Štefan Koštialik (Kostyalik, Kostialik), kňaz 

1861 – 1868
17. Karol Sedlaj (Szedlay), kňaz 1864 – 1865
18. Jozef Weber, kňaz 1866 – 1883
19. Ján Chlebík, kňaz 1868 – 1875
20. Jozef Ivanko, kňaz 1869 – 1883
21. ThDr. Ján Čaja (Csaja), kňaz 1870 – 1871
22. Jozef Gallas, kňaz 1874 – 1881
23. Juraj Gogoľák (Gogolyak), kňaz 1875 – 1879
24. ThDr. Martin Pirhalla, kňaz 1877 – 1880
25. Aurel Klinovský, kňaz 1879 – 1891
26. Rudolf Grešík (Gresik) 1880 – 1882

441 Zoznam profesorov v období r. 1819 – 1931 zostavil 
a publikoval MIŠKOVIČ, Alojz. (ed.). Pamätník 
110ročnice založenia Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule, s. 195 – 196. Doplnil ho JANEK, Jozef. 
Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v rokoch 
1919 – 1949. III. časť. Rukopis, Jur pri Bratislave, 1977, s. 163, 
164. Pre potreby inštalácie výstavy Pamätá izba Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule zoznam profesorov na základe 
spomienok a archívneho výskumu doplnili v auguste 1999 
aj Ivan Chalupecký , Vladimír Olejník a absolventi ústavu 
Michal Griger, Andrej Fedák, Jozef Cirbus, Vavro Cselényi 
(absolvent cvičnej školy) a ďalší.

27. Michal Mindsenti (Mindszenti), kňaz 1880 – 1881
28. ThDr. Karol Wildfeuer 1881 – 1882
29. Ignác Róbert Höhr 1882 – 1912
30. Jozef Grónaj (Grónay) 1884 – 1895
31. Ľudovít Čurjak, kňaz 1891 – 1899
32. Anton Juhaj (Juhay) 1895 – 1901
33. ThDr. Ján Seman, kňaz 1899 – 1933 (pedagogika)
34. Ján Cselényi 1901 – 1934 (dejepis, pedagogika, 

slovenčina, nemčina)
35. Vojtech Kyseľ 1905 – 1923
36. Kornel Schimpl 1906 – 1916
37. Ján Wyda 1909 – 1915
38. ThDr. Ján Rusiňák, kňaz 1910 – 1914
39. Pavol Drbjak, kňaz 1912 – 1915
40. Eugen Dévényi 1912 – 1913
41. Július Laszka 1913 – 1919
42. Eduard Lang 1913 – 1919
43. ThDr. Jozef Ištók, kňaz 1914 – 1919
44. Martin Gallovič, kňaz 1915 – 1918
45. ThDr. Alexander Horváth, kňaz 1919 – 1921
46. Augustín Valčak, kňaz 1919 – 1920
47. ThDr. Ján Ferenčík, kňaz 1919 – 1925
48. Ján Málik, kňaz 1919 – 1928
49. Ignác Paňák, kňaz 1919 – 1921
50. ThDr. Jozef Tomanóczy, kňaz 1919 – 1924
51. Eduard Gazdík, kňaz 1920 – 1926
52. Jozef Krov, kňaz 1920 – 1921
53. František Havelka, kňaz 1920 – 1921
54. ThDr. Vojtech Kováč, kňaz 1923 – 1927
55. František Spáčil 1923 – 1925
56. Štefan Oravec, FSC 1924 – 1936 (nemčina, ručné 

práce)
57. PhDr. Vojtech Illenčík 1926 – 1933
(matematika, fyzika, pedagogická psychológia)
58. Alojz Miškovič, kňaz 1927 – 1940) (slovenčina, 

pedagogika)
59. Hubert Horka, FSC 1924 – 1944 (chémia, fyzika, 

matematika, kreslenie, kaligrafia)
60. Mikuláš Stano 1925 – 1927
61. Štefan Schultz 1926 – 1929 (zemepis, dejepis, husle)
62. Dr. Michal Mrkva, kňaz 1927 – 1933 (náboženstvo)
63. Imrich Mišík 1929 – 1930 (zemepis, dejepis)
64. Eduard Horniš 1931 – 1934 (prírodopis, zemepis, 

hospodárstvo, fyzika)
65. Valerián Klocháň 1931 – 1934 (slovenčina, telocvik)
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66. Imrich Dobrovodský, FSC 1939 – 1941, 1942 – 1949 
(fyzika, prírodopis, matematika)

67. Rudolf Bystrický 1932 – 1933 (dejepis, nemčina)
68. Jozef Brandobur 1932 – 1946 (pedagogika, 

hospodárstvo)
69. Jozef Brandobur ml. 1933 – 1935 (slovenčina, 

telocvik)
70. Mons. ThDr. Jozef Kapala, kňaz 1933 – 1939 

(náboženstvo)
71. Viliam Haberland 1933 – 1937 (matematika, fyzika)
72. PhDr. Peter Makoš, kňaz 1934 – 1935, 1937 – 1939 

(dejepis)
73. Anton Mátéffy 1934 – 1937 (prírodopis, zemepis, 

telocvik)
74. PhDr., ThDr. Valentín Kalinay, kňaz 1935 – 1937 

(dejepis)
75. Karol Brnčal 1937 – 1938 (zemepis, nemčina)
76. Fridrich Zavarský 1937 – 1938 (matematika, fyzika)
77. Michal Koperdan 1938 – 1939 (telocvik)
78. RNDr. Ľudovít Ivan 1938 – 1940 (prírodopis, 

zemepis)
79. PhDr. Adolf Filo, FSC 1939 – 1942 (slovenčina, 

pedagogika)
80. Jozef Richvalský 1939 – 1942, 1945 – 1948 (telocvik)
81. ThDr. Oto Holúsek, kňaz 1939 – 1942 

(náboženstvo)
82. Ján Pitoniak, FSC 1940 – 1949 (zemepis, dejepis, 

ruština, prírodopis)
83. Jozef Kútnik-Šmálov, kňaz 1942 – 1949 (slovenčina, 

pedagogika, latinčina, francúzština, poľština)
84. Jozef Marián Temeš, FSC 1942 – 1949 (pedagogika, 

slovenčina, hospodárstvo, ruština, poľština, 
spoločenská výchova)

85. Jozef Halcin 1942 – 1949 (fyzika, telocvik, kreslenie)
86. ThDr. Jozef Ligoš, kňaz 1942 – 1949 (náboženstvo)
87. ThDr. Štefan Náhalka, kňaz 1947 – 1948 (latinčina)
88. Jozef Odrobiniak, FSC 1947 – 1949
89. Ladislav Wišniwecki 1947 – 1948 (ruština)
90. Mária Dunajová 1948 – 1949 (zemepis, dejepis, 

francúzština)
91. Alfonz Fatranský 1948 – 1949 (ruština, 

francúzština)
92. Gizela Baxová 1948 – 1949 (dievčenský telocvik)

Profesori vyučujúci v ústave 
hudbu, zároveň regenschori 
Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule

Hudobné vzdelanie – aj  vzhľadom na  určenie 
budúceho pôsobiska absolventov ako ludirektorov, 
teda organistov a  kantorov – hralo v  celých dejinách 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule dôležitú úlohu. 
V  dobe vzniku ústavu v  roku 1819 sa  biskup Pyrker 
rozhodol z personálnych dôvodov siahnuť po hudobne 
najvzdelanejších ľuďoch, na  ktorých malo biskupstvo 
dosah – regenschori Katedrály sv.  Martina v  Spišskej 
Kapitule. Táto tradícia sa  udržala dlho. Zoznam 
profesorov hudby sa preto kryje so zoznamom spišských 
katedrálych regenschori.
1. Jozef Schmiedl 1819 – 1837
2. Alojz Schön 1837 – 1847
3. Anton Húska (Húszka) 1848 – 1861
4. Karol Húska (Húszka) 1861 – 1905
5. Ján Elischer 1905 – 1906
6. Kornel Schimpl 1906 – 1911
7. Ján Strelec 1917 – 1917
8. Matej Lukácsi 1917 – 1920
9. Eugen Kalmár 1920 – 1922
10. František Dostálik 1922 – 1927
11. František Bureš 1927 – 1935 (klavír, organ, spev, 

gregoriánsky chorál)
12. Ernest Orsag 1931 – 1935 (husle, spev)
13. Ladislav Stanček 1935 – 1946 (klavír, organ, spev, 

husle, gregoriánsky chorál)
14. Ján Dugas 1946 – 1948 (husle, spev)
15. JUDr. Oto Oberhauser 1945 – 1949 (klavír, organ, 

spev, gregoriánsky chorál)

Cviční učitelia

Od roku 1821 bola pri Učiteľskej preparandii zriadená 
cvičná škola, ktorá ponúkala poslucháčom preparandie 
možnosť „naživo“ sa zúčastniť náčuvov, ale aj uskutočniť 
vlastné praktické výstupy ako kandidáti učiteľstva. 
Pôvodne škola nemala vlastných učiteľov a  viedol 
ju  jeden z  profesorov vyučujúcich na  preparandii. 

Od  roku 1906 však začalo biskupstvo na  tejto škole 
zamestnávať osobitných učiteľov, ktorí sa  venovali 
aj poslucháčom preparandie. Prestávku tvorilo obdobie 
rokov 1911 – 1933, kedy cvičná škola sídlila v Spišskom 
Podhradí. Od roku 1933 po prestavbe budovy učiteľského 
ústavu cvičná škola sídlila na prízemí Bloku C – Spišská 
Kapitula 13. Tam vytrvala až do násilného zániku ústavu 
v roku 1949.
1. Štefan Furman 1906 – 1912
2. Vojtech Kyseľ 1906 – 1912
3. Štefan Repčík 1906 – 1916
4. Vincent Ackerstein 1907 – 1908
5. Karol Petz 1908 – 1909
6. Július Križičko 1909 – 1912, 1916 – 1920
7. Andrej Šutor 1920 – 1945
8. Jozef Alojz Vronč, FSC 1932 – 1938, 1946 – 1949
9. Ján Pitoniak 1938 – 1940
10. Andrej Šuba 1940 – 1946
11. Ľudovít Daniš 1946 – 1949

Niektoré osobnosti spojené 
s Učiteľským ústavom v Spišskej 
Kapitule

Výpočet všetkých osobností, ktoré boli spojené 
s  Učiteľským ústavom v  Spišskej Kapitule či  už  ako 
pedagógovia alebo ako jeho poslucháči – absolventi, 
by  zabral niekoľko desiatok strán. Načrúc len 
do  nedávnej minulosti bolo by  treba spomenúť také 
osobnosti ako geológa, RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., 
profesora učiteľského ústavu z  rokov 1938 – 1940 
alebo absolventov ako pedagóga, historika, publicistu 
a organizátora ľudovej umeleckej tvorby Michala Grigera 
(absolvent 1939), pedagóga, muzeológa, kunsthistorika 
a  spisovateľa Ladislava Cselényiho (absolvent 1939), 
ktorý pred svojím exilom do  Kanady publikoval pod 
synonymom Ladislav Granč, publicistov a  historikov 
Jozefa Janeka (absolvent 1932), alebo Štefana Mika 
(absolvent 1935), básnika Ľudovíta Bešeňovského 
(absolvent 1931), pedagóga, hudobníka a  publicistu 
Andreja Fedáka (absolvent 1938), pedagóga a vynálezcu 
Ladislava Oravca (absolvent 1935) a  ďalších mnohých, 
ktorí sa zapísali do dejín Slovenska či jeho jednotlivých 
regiónov. Čo  je  však na  absolventoch Učiteľského 
ústavu v  Spišskej Kapitule od  jeho vzniku v  roku 1819 
až po násilný zánik v roku 1949 najpodstatnejšie, väčšina 

z nich konala v živote to, na čo boli v ústave pripravovaní 
intenzívne a kvalitne. Boli učiteľmi, nositeľmi vzdelania, 
kultúry a  osvety predovšetkým na  vidiek medzi 
prebúdzajúci sa slovenský národ. A väčšina z nich túto 
svoju prvú úlohu konala veľmi dobre.

Do  nasledujúceho zoznamu bola preto vybratá 
aspoň reprezentatívna vzorka osobností spätých s týmto 
ústavom, ktorá poukazuje na  pestrosť pedagogických, 
vedeckých a  kultúrnych odborov a  odvetví, v  ktorých 
sa  daní odborníci – profesori a  absolventi ústavu 
uplatnili.

Pavel Čarnogurský
Politik, pedagóg, publicista, redaktor, 
absolvent učiteľského ústavu z roku 1927.
Narodil sa  22. januára 1908 v  Malej Frankovej. 

Študoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, ktorý 
ukončil maturitou v roku 1927.

Stal sa  členom umierneného krídla Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany. Ako jej člen bol v  roku 1938 
zvolený za  poslanca Snemu Slovenskej krajiny. Ten 
bol po  vzniku Slovenskej republiky v  roku 1939 bez 
zmeny v  zložení pretransformovaný na  Slovenský 
snem a  neskôr na  Snem Slovenskej republiky. 
Čarnogurský mal v  sneme na  starosti národné školy. 
Po  vypuknutí Slovenského národného povstania 
v  roku 1944 odišiel z  Bratislavy a  uchýlil sa  do  rodnej 
Frankovej. Po  vojne sa  zúčastňoval stretnutí skupiny 
mladej katolíckej inteligencie s  cieľom vytvoriť novú 
katolícku stranu. Strana však nebola založená, pretože 
Demokratická strana navrhla katolíkom Aprílovú 
dohodu, čo napomohlo k jej víťazstvu v parlamentných 
voľbách v roku 1946. Po prehratých voľbách komunisti 
zostrili taktiku a  zosnovali „protištátne sprisahanie“. 
Čarnogurský bol ešte roku 1946 zatknutý a vyšetrovaný. 
Po  komunistickom prevrate vo  februári 1948 bol 
v  máji odsúdený v  rámci procesov s  predstaviteľmi 
Demokratickej strany na  15 mesiacov. Po  prepustení 
dostal prácu v Knižnici Slovenskej technickej univerzity 
a  od  roku 1949 bol správcom hradu Červený kameň. 
ŠtB naňho viedla vyšetrovacie spisy. V  roku 1951, ako 
aj  v  roku 1976, bol opäť zatknutý v  súvislosti s  jeho 
korešpondenciou so  slovenskými biskupmi. Angažoval 
sa  v  podzemnej cirkvi. On  aj  jeho syn Ján, rovnako 
politik, sa  museli podrobiť mnohým vyšetrovaniam 
a domovým prehliadkam.

Zomrel 27. decembra 1992 v Bratislave.442

442 Čarnogurský, Pavel. In. PROCIKOVÁ, A. (ed.). 
Encyclopaedia Beliana. Zväzok 3. (Č – Eg). Bratislava : 
Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. s. 29 – 30.
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Ján Cselényi
Vlastivedný pracovník, pedagóg, historik, 
profesor učiteľského ústavu v rokoch 
1911 – 1935.
Narodil sa 25. marca 1877 v Križovanoch. Študoval 

v Prešove a na univerzite v Budapešti.
V  rokoch 1911 – 35 bol profesorom dejepisu 

a  slovenčiny v  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule. 
Organizoval a viedol spevokol ústavu a Samovzdelávací 
krúžok Sándora Petöfiho (neskôr Jána Hollého). 
Zaoberal sa  dejinami okolia Spišskej Kapituly, 
čo aj zúročil vo svojej monografii Spišský hrad a okolie 
Spišského Podhradia (Spišské Podhradie, 1931). 
Svoje články uverejňoval v  regionálnych novinách 
a  turistických časopisoch. V  roku 1934 mu  pápež Pius 
XI. udelil najvyššie vyznamenanie, aké udeľujú pápeži 
laikom, Kríž PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (Za cirkev 
a  za  pápeža). Toto vyznamenanie sa  udeľuje laikom 
i kňazom za mimoriadne zásluhy na cirkevnom poli.

Zomrel 21. júna 1935 v Spišskom Podhradí.443

Viktor Greschik
Botanik, historik, učiteľ, absolvent učiteľskej 
preparandie z roku 1882.
Narodil sa  29. marca 1862 v  Levoči. Tu  absolvoval 

aj  základnú školu a  gymnázium, do  roku 1882 bol 
študentom učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.

Ako učiteľ pôsobil v Kežmarku. Neskôr od roku 1887 
bol správcom základnej školy v  Levoči. V  roku 1914 
odišiel do dôchodku. Venoval sa najmä histórii, kultúrno-
osvetovej činnosti a  botanike. Skúmal flóru Spiša 
a Tatier, najmä machorasty, lišajníky a huby. Podľa neho 
bolo pomenovaných niekoľko druhov húb objavených 
na  území Spiša a  lišajník z  oblasti Tatier. Jeho herbár 
sa stal súčasťou herbára Katedry systematickej botaniky 
Prírodovedeckej fakulty UK  v  Bratislave. Venoval 
sa aj dejinám, bol členom Spišského dejepisného spolku. 
Svoje pozorovania a články uverejňoval v miestnej tlači.

Zomrel 17. augusta 1946 v Levoči.444

443 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK I. 
Martin : Matica slovenská, 1986, s. 382; JANEK, Jozef. 
Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v rokoch 
1919 – 1949. III. časť, s. 177 – 180.
444 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK II. Martin : 
Matica slovenská, 1987, s. 226.

Jozef Grešák
Hudobný skladateľ, pedagóg, absolvent 
ústavu z roku 1927.
Narodil sa 30. decembra 1907 v Bardejove. Študoval 

na Štátnej meštianskej škole v Bardejove a od roku 1923 
na  Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v  Spišskej 
Kapitule, ktorý ukončil maturitou v roku 1927.

Po  maturite nastúpil na  základnú vojenskú službu 
v Škole pre dôstojníkov v zálohu v Košiciach. Popri službe 
si  privyrábal ako klavirista v  Košickom rozhlase. Tam 
si  ho  všimla manželka veliteľa Krajinského vojenského 
veliteľstva generála Josefa Jiřího Snejdárka, Catherine 
de Constantin, ktorá sa snažila pre mladý talent vybaviť 
štipendium na  štúdium hudby v  Paríži. S  tým však 
nesúhlasil Grešákov otec. Jozef Grešák chcel pokračovať 
v  štúdiu skladby v  Prahe, ale u  Vítězslava Nováka 
sa  mu  to  nepodarilo a  ostal samoukom. Po  pôsobení 
v rôznych divadlách v Čechách a na Morave sa v roku 1949 
vrátil na Slovensko. Bol učiteľom hudobnej a výtvarnej 
výchovy na  gymnáziu v  Bardejove a  korepetítorom 
Ukrajinského súboru piesní a tancov. Od roku 1957 bol 
tajomníkom pobočky Zväzu slovenských skladateľov 
v Košiciach.

Skladateľ Jozef Grešák sa  vo  svojej dobe vymykal 
chápaniu konzervatívnych odborných kruhov. Napriek 
tomu dodnes jeho diela zaznievajú na  koncertných 
pódiách a často sa o nich viedli a vedú rôznorodé diskusie. 
Už vo veku šestnástich rokov vytvoril prvú symfonickú 
skladbu, v devätnástich zložil svoju prvú operu Zlatuliena 
aneb Príchod Slovákov na  text Jána Hollého, ktorá 
sa  nezachovala. Medzi jeho vrcholné diela patrí opera 
Neprebudený, ktorá sa však pre svoj originálny hudobný 
prejav stala skôr predmetom diskusií. Je  aj  autorom 
opier S Rozárkou a Zuzanka Hraškovie. Operné námety 
pochádzajú predovšetkým z  diel slovenskej klasiky. 
Viacero diel venoval Štátnej filharmónii Košice (Améby, 
Koncertná symfonietta, Zuzanka Hraškovie, Vokálna 
symfónia). V roku 1972 dostal titul Zaslúžilý umelec. Jeho 
meno nesie medzinárodný hudobný festival Organové 
dni Jozefa Grešáka v Bardejove.

Zomrel 17. apríla 1987 v Bratislave.445

445 FECSKOVÁ, Silvia. Jozef Grešák – život a dielo vo svetle 
dobových dokumentov. In MEDŇANSKÁ, I. – FECSKOVÁ, S. 
(eds.). Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov 
a interpretov 21. storočia. Prešov : Bookman, s. r. o., 2018, 
s. 31 – 53.

František Hadri-Drevenický
Kňaz, spisovateľ, prekladateľ, absolvent 
učiteľského ústavu z roku 1926.
Narodil sa  13. júna 1905 v  Spišskom Podhradí. 

V rodisku navštevoval aj  ľudovú školu, neskôr študoval 
na gymnáziu v Levoči a v Trnave. V  rokoch 1921 – 26 
študoval na  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule. 
V  štúdiu pokračoval v  tunajšom kňazskom seminári. 
V roku 1931 bol vysvätený za kňaza.

Začal pôsobiť v  Spišskej Novej Vsi ako kaplán 
a  zároveň ako katechéta na  tamojšom dievčenskom 
gymnáziu. Od roku 1942 pôsobil ako farár v Hnilčíku. 
Venoval sa  subjektívnej lyrike, ale aj  poézii pre deti, 
prekladal náboženské diela z  maďarčiny a  nemčiny, 
zbieral miestny folklór.

Zomrel 11. novembra 1961 v Hnilčíku.446

Ľudovít Hadri
Spisovateľ, učiteľ, absolvent učiteľského 
ústavu z roku 1926.
Narodil sa  15. októbra 1907 v  Spišskom Podhradí. 

Tu  absolvoval aj  ľudovú školu a  meštianku. V  štúdiu 
pokračoval do roku 1926 na Učiteľskom ústave v Spišskej 
Kapitule.

Stal sa  učiteľom ľudovej školy v  Arnutovciach, 
od roku 1930 vo Veľkom Grobe, neskôr v Trakoviciach, 
Bohdanovciach nad Trnavou a v Bratislave. Bol autorom 
prírodnej i  reflexívnej lyriky, napísal knihu dedinských 
rozprávok pre deti.

Zomrel 4. mája 1967 v Bratislave.447

Eduard Horniš
Geológ, profesor učiteľského ústavu v rokoch 
1931 – 1934.
Narodil sa 31. mája 1906 v Kysuckom Novom Meste. 

Tu  navštevoval ľudovú školu, neskôr meštiansku školu 
v Čadci a v rokoch 1919 – 25 Reálne gymnázium v Žiline. 
V  rokoch 1925 – 29 bol poslucháčom Prírodovedeckej 
fakulty KU  v  Prahe. O  rok nato na  svojej alma mater 
získal asistentúru na  Mineralogicko-petrografickom 
ústave.

Od  roku 1931 pôsobil ako profesor na  Učiteľskom 
ústave v  Spišskej Kapitule a  od  roku 1934 v  Modre. 
V  roku 1939 sa  stal referentom pre stredné školy, 
prírodovedecké ústavy a  vysoké školy Ministerstva 
školstva a národnej osvety. Zaslúžil sa o založenie SVŠT 
a  od  roku 1945 bol úradníkom jej rektorátu. Okrem 
toho bol pri zrode Prírodovedeckej fakulty bratislavskej 

446 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK II., s. 258.
447 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK II., s. 258.

univerzity a  Štátneho geologického ústavu. Od  roku 
1951 bol vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu 
inžinierskych stavieb v Bratislave. Neskôr sa stal vedúcim 
tamojšieho oddelenia petrografie. Bol priekopníkom 
petrografického výskumu na  Slovensku a  zaoberal 
sa  riadením výskumu štrkopieskov na  betonárske 
použitie na Slovensku so zameraním na potreby vodných 
diel. Je  autorom 73 vedeckých a  popularizačných prác, 
viacerých stredoškolských učebníc a  redaktorom 
mnohých odborných publikácií a zborníkov.

Zomrel 2. septembra 1980 v Bratislave.448

Štefan Hoza
Operný spevák (tenor), libretista, hudobný 
publicista a historik, pedagóg a herec, 
absolvent učiteľského ústavu z roku 1925.
Narodil sa 20. októbra 1906 v Smižanoch. Študoval 

na  meštianskej škole v  rodisku a  na  Učiteľskom ústave 
v Spišskej Kapitule, kde v roku 1925 zmaturoval. Necelý rok 
pôsobil ako učiteľ v Cíferi. V rokoch 1927 – 1932 študoval 
na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Počas 
tunajšieho štúdia patril medzi najaktívnejších členov 
študentského života známeho internátu Svoradov. Potom 
pokračoval v  štúdiu v  Prahe, od  roku 1933 v  Miláne 
a  od  roku 1936 vo  Viedni. V  rokoch 1932 – 1962 bol 
členom SND v  Bratislave – v  rokoch 1939 – 1947 bol 
dramaturgom opery, v  rokoch 1958 – 1962 operným 
režisérom. Od  roku 1952 bol externým, od  roku 1962 
interným pedagógom na  Štátnom konzervatóriu 
v  Bratislave. Hosťoval na  domácich aj  zahraničných 
operných scénach – napríklad v  Záhrebe, Viedni, 
Budapešti, Drážďanoch. K  Suchoňovej opere Krútňava 
napísal libreto a pri premiére stvárnil aj hlavnú postavu, 
rovnako je  autorom libreta v  Cikkerovej opere Juro 
Jánošík. Bol interpretom, propagátorom a  zberateľom 
ľudových piesní. Ako spevák spolupracoval na Plickovom 
filme Zem spieva. Je  autorom kníh Tvorcovia hudby 
(1943), Opera na  Slovensku (1954) a  dvojdielnej 
autobiografickej publikácie Ja  svoje srdce dám I., II. 
(1989). Stvárnil aj  niekoľko hereckých postáv a  nahral 
niekoľko dlhohrajúcich platní. V roku 1968 dostal titul 
zaslúžilý umelec a  v  roku 2007 Pribinov kríž I. triedy 
in memoriam.

Zomrel 6. apríla 1982 v Bratislave.449

448 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK II., s. 383.
449 KOŠŤÁLOVÁ, Marcela. Celý svoj život navždy upísal 
opere. Š. Hoza : „Človek sa nikdy nemá vzdať predstáv o šťastí, 
ale žiť z prítomnosti“. Dostupné online : http://web. archive. 
org/web/20070630061748/www. civil. gov. sk/archiv/
CASOPIS/2005/10/1026st. htm (19. 10. 2019).
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Štefan Nikolaj Hýroš
Kňaz, historik, profesor učiteľskej 
preparandie v rokoch 1846 – 1850.
Narodil sa 8. augusta 1813 v Ružomberku. Študoval 

na gymnáziu v Ružomberku, Banskej Bystrici, Gyöngyösi 
a Ostrihome, filozofiu v Spišskej Kapitule a Jágri, teológiu 
v Pešti. Za kňaza bol ordinovaný v roku 1836.

Ako kaplán pôsobil v Spišskom Hrhove, Hniezdnom, 
Hybiach a  Liptovskom Trnovci. Od  roku 1846 pôsobil 
ako profesor v  učiteľskej preparandii a  na  biskupskom 
lýceu, kde prednášal cirkevné dejiny a  kánonické 
právo. V roku 1851 bol investovaný za farára v Hybiach 
a neskôr v Liptovskom Michale. Už počas štúdií v Pešti 
udržiaval kontakty so  Spolkom milovníkov literatúry 
a  reči slovenskej a  s  Jánom Kollárom. Bol členom 
Tatrína, účastníkom memorandového zhromaždenia 
v  Turčianskom sv.  Martine a  členom delegácie 
s  posolstvom Memoranda k  panovníkovi roku 1861. 
Stal sa  spoluzakladateľom Matice slovenskej v  roku 
1863 a istý čas aj členom jej výboru. Bol aj pri zakladaní 
Spolku sv. Vojtecha a Nižšieho slovenského katolíckeho 
gymnázia v  Kláštore pod Znievom. Podporoval 
používanie slovenčiny a  národnobuditeľské snahy. 
Organizoval stretnutia slovenských učiteľov a  literátov 
na Liptove, publikoval články s náboženskou tematikou 
v časopisoch Cyrill a Metod, kázne v Kazateľni a  rôzne 
príspevky v  Katolíckych novinách a  periodikách Priateľ 
školy a literatúry a Sokol. Z jeho historických prác treba 
spomenúť Kežmarok, jeho páni a okolie (Letopis Matice 
slovenskej XIII., Martin) a  Zámok Lykava a  jeho páni 
(Martin, 1876).

Zomrel 30. decembra 1888 v Liptovskom Michale.450

Doc. PhDr. Vojtech Illenčík
Matematik, filozof, profesor učiteľského 
ústavu v rokoch 1929 – 1933.
Narodil sa  22. novembra 1902 v  Spišskej 

Teplici. Študoval na  gymnáziu v  Levoči, Košiciach 
a  v  Ružomberku. V  rokoch 1920 – 1924 študoval 
na Karlovej univerzite v Prahe. V šk. roku 1924/25 bol 
na študijnej ceste na univerzite v Štrasburgu a v Paríži. 
V  rokoch 1925– 1929 študoval na  Filozofickej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe.

V  rokoch 1929 – 1933 prednášal na  Učiteľskom 
ústave v  Spišskej Kapitule. V  rokoch 1933 – 1937 
vyučoval na  meštianskej škole v  Spišskom Podhradí 
a  v  rokoch 1937 – 1939 na  Štátnom dievčenskom 

450 HLEBA, Edmund. Spišská Kapitula prameň viery, 
literatúry a kultúry. Košice : Slovo, a. s., 1993, s. 34. – JANEK, 
Jozef. Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v rokoch 
1919 – 1949. III. časť, s. 166 – 171. 

gymnáziu v  Košiciach. V  šk. roku 1939/40 vyučoval 
na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v rokoch 1940 – 1950 
na  gymnáziách v  Bratislave. V  rokoch 1950 – 1954 
pôsobil na  Pedagogickej škole v  Bratislave, v  roku 
1954 odišiel na  Vyššiu pedagogickú školu v  Bratislave. 
Táto po  pretvorení sa  na  Pedagogickú fakultu prešla 
do Trnavy. Vojtech Illenčík sa tu habilitoval na docenta 
a  ako vedúci Katedry matematiky pôsobil až  do  roku 
1967, do svojho odchodu do dôchodku.

Ako profesor kapitulského ústavu sa  angažoval 
v  ľudovýchovných a  osvetových činnostiach 
a  prednáškach. Spolu s  ďalším profesorom ústavu, 
Valeriánom Klocháňom, založili v  Spišskom Podhradí 
v  roku 1932 Športový klub. V  ústave i  mimo neho 
už  v  tridsiatych rokoch publikoval práce s  filozofickou 
tematikou, čo  ďalej rozvíjal aj  v  štyridsiatych rokoch. 
Je autorom učebnice Aritmetika pre III. triedu gymnázií 
(Bratislava 1953) a skrípt z aritmetiky, článkov k metodike 
matematiky a  sférickej trigonometrie. Už  počas 
štúdia v  Prahe bol členom Jednoty československých 
matematikov a fyzikov.

Zomrel 11. januára 1992 v Bratislave.451

PhDr. ThDr. Valentín Kalinay
Kňaz, prekladateľ, publicista, profesor 
teológie, absolvent učiteľského ústavu z roku 
1927.
Narodil sa  12. februára 1909 v  Bijacovciach. 

Tu navštevoval aj  ľudovú školu. Od roku 1919 študoval 
na  Gymnáziu v  Levoči. Odtiaľ prestúpil na  Učiteľský 
ústav v  Spišskej Kapitule, kde študoval v  rokoch 
1923 – 1927. Bol členom Samovzdelávacieho krúžku J. 
Hollého a Spolku sv. Pavla v kňazskom seminári. V šk. 
roku 1927/28 zložil diferenciálne a  maturitné skúšky 
na Gymnáziu v Levoči. Odišiel do Rakúska, kde študoval 
filozofiu na Canisiu v  Innsbrucku. Tu roku 1931 získal 
doktorát z  filozofie a  roku 1934 ukončil aj  štúdium 
teológie a bol vysvätený za kňaza.

V pastorácii začal pôsobiť ako kaplán v Bijacovciach, 
zároveň bol profesorom dejepisu na  učiteľskom ústave 
v  Spišskej Kapitule. V  rokoch 1937 – 38 bol kaplánom 
v  Spišskej Novej Vsi a  od  roku 1939 až  do  násilného 
zatvorenia Spišského kňazského seminára roku 1950 
bol tunajším profesorom dogmatiky. Okrem toho 
v tom istom období zastával funkciu prefekta internátu 
učiteľského ústavu a na ústave pôsobil aj ako výpomocný 
profesor. Medzitým roku 1944 v Bratislave získal doktorát 

451 MIKO, Štefan. Náčrt dejín Rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu a Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období 
rokov 1929 – 1949, s. 20 – 22; Doc. Dr. Vojtech Illenčík. 
Dostupné online : http://www. mat. savba. sk/MATEMATICI/
matematici. php? cislo=86 (16. 10. 2019).

aj z teológie. V Spišskej diecéze zastával aj funkciu notára 
diecézneho tribunálu, prosynodálneho examinátora 
a  diecézneho cenzora.452 Už  od  stredoškolských štúdií 
sa pokúšal o vlastnú lyrickú poéziu. Neskôr sa zameral 
najmä na  prekladateľstvo z  francúzštiny a  nemčiny, 
cirkevné dejiny a  filozofiu. Tlačou vyšli jeho preklady 
takých autorov ako bol P. Lippert, f. Mauriac, S. Undsetová, 
P. l´ Ermite a  ďalších. V  roku 1950 sa  kvôli vážnym 
zdravotným problémom vzdal verejného účinkovania 
a utiahol sa k bratovi do Bijacoviec. Po amputácii nohy 
roku 1957 sa  stal špirituálom Sestier Sv.  Kríža v  Novej 
Ľubovni a od roku 1961 v Hodkovciach.

Zomrel 14. marca 1969 v  nemocnici v  Levoči.453 
Je pochovaný v Bijacovciach.

Jozef Kútnik-Šmálov
Kňaz, literárny a kultúrny historik, literárny 
kritik, profesor učiteľskej akadémie v rokoch 
1942 – 1949.
Narodil sa  23. novembra 1912 v  Hubovej. Tam 

navštevoval aj  ľudovú školu, potom do  roku 1927 
Gymnázium v  Ružomberku a  roku 1928 v  Levoči. 
Zmaturoval roku 1931 v Kláštore pod Znievom. Do roku 
1936 absolvoval teológiu v  Spišskej Kapitule a  tu  bol 
aj vysvätený za kňaza.

Bol kaplánom v  Spišskom Bystrom a  v  Spišskej 
Belej, od roku 1938 správcom farnosti Valaská Dubová 
a od roku 1939 opäť kaplánom v Liptovských Kľačanoch 
a  v  Hybiach. Zároveň v  rokoch 1939 – 42 pokračoval 
v  štúdiu filozofie a  slovenčiny na  Filozofickej fakulte 
UK  v  Bratislave. V  rokoch 1942 – 49 bol profesorom 
Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Súčasne zastával 
funkciu vicerektora kňazského seminára. Od roku 1949, 
po zániku ústavu, sa vrátil do pastorácie a pôsobil ako 
správca farnosti v Liptovskom Michale a od roku 1953 
v Liptovských Sliačoch.454

Literárne pôsobil už  počas štúdií ako kritik, 
neskôr sa venoval aj prekladateľskej činnosti z poľštiny 
a  francúzštiny. Venoval sa  aj  literárnej a  kultúrnej 
histórii a  z  hľadiska procesu kristianizácie sledoval 
dejiny národnej kultúry od  cyrilometodského obdobia 
až  po  národné obrodenie. V  rokoch 1968 – 71 bol 
predsedom Jazykového odboru Slovenskej liturgickej 

452 ABÚ SK, SpB, oddelenie Osobné spisy (ďalej len OS), 
inv. č. 1. Protocollum Status personalis Sacerdotum Dioecesis 
Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., s. 338, 339.
453 CHALUPECKÝ, Ivan – LIPTÁKOVÁ, Helena. Archív 
Valentína Kalinaya. Inventár. Levoča : Štátny archív v Levoči, 
1983, s. 2 – 4.
454 ABÚ SK, SpB, OS, inv. č. 1. Protocollum Status personalis
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. Tom I., 
s. 340, 341.

komisie, ktorá mala po  Druhom vatikánskom koncile 
na starosti preklad liturgických textov do slovenčiny.

Zomrel 13. decembra 1982 v Sliačoch.455 Je pochovaný 
v Liptovských Sliačoch.

Rudolf Petrák
Operný spevák, pedagóg, absolvent 
učiteľského ústavu z roku 1936.
Narodil sa 3. septembra 1917 v Sučanoch. Po skončení 

gymnázia v Martine v roku 1933 študoval na Učiteľskom 
ústave v Spišskej Kapitule, kde v roku 1936 aj zmaturoval.

Ako učiteľ pôsobil hneď po maturite v Smoleniciach 
a  od  roku 1939 v  Bratislave. Pôsobil v  Speváckom 
zbore slovenských učiteľov. Spev potom začal študovať 
najskôr súkromne u  Anny Korínskej, od  roku 1942 
ako štipendista v  Ríme u  Riccarda Stracciariho 
a  v  rokoch 1943 – 1944 vo  Viedni u  prof. Balzarovej. 
V  rokoch 1939 – 1942, 1944 – 1946 a  1947 – 1948 
bol sólistom opery Slovenského národného divadla, 
v rokoch 1943 – 1944 vo Volksoper vo Viedni, v rokoch 
1946 – 1947 sólista Veľkej opery 5. května v  Prahe 
a  v  rokoch 1948 – 1967 v  New York City Opera 
Company v  Spojených štátoch amerických. Do  vlasti 
zavítal len na chvíľu v roku 1964. Chcel vystúpiť v SND 
a  v  na  viacerých miestach v  Čechách, no  tieto jeho 
plány boli ideológmi Komunistickej strany Slovenska 
zamietnuté a  nasledovalo sledovanie, vypočúvania 
a vyhostenie z krajiny.

Zomrel 3. marca 1972 v  Greenwichi, Connecticut, 
USA.456

Ladislav Stanček
Hudobný skladateľ, pedagóg, organista, 
profesor učiteľskej akadémie v rokoch 
1935 – 1946.
Narodil sa  7. februára 1898 v  Prievidzi. Bol synom 

učiteľa, organistu, spisovateľa a  hudobného skladateľa 
Jozefa Stančeka (1864 – 1947) z  Prievidze. Študoval 
na  gymnáziu v  Prievidzi a  maturoval na  Učiteľskom 
ústave v Štubnianskych Tepliciach. V rokoch 1925 – 1928 
študoval na  Konzervatóriu v  Brne hru na  organe 
u Eduarda Treglera, dirigovanie u Františka Neumanna 
a skladbu u Viléma Petrželku a Osvalda Chlubnu.

455 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK III. Martin : 
Matica slovenská, 1989, s. 320; HANUS, Ladislav. Jozef 
Kútnik-Šmálov. Život, činnosť, tvorba. Spišské Podhradie : 
Spišský kňazský seminár 1992.
456 BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena. Rudolf Petrák – prvý 
slovenský operný spevák na americkej scéne New York City 
Opera. Dostupné online : https://operaslovakia. sk/rudolf-
petrak-prvy-slovensky-operny-spevak-na-americkej-scene-
new-york-city-opera/ (19. 10. 2019).
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Na ústave v Štubnianskych Tepliciach pôsobil aj ako 
profesor.

V  rokoch 1928 – 1935 bol regenschori v  Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v  Bratislave a  učiteľom 
teoretických predmetov na  tamojšej Hudobnej 
a  dramatickej akadémii. Od  roku 1935 až  do  odchodu 
do  dôchodku v  roku 1946 učil na  Učiteľskej akadémii 
v  Spišskej Kapitule. Dirigoval Zbor spišských učiteľov. 
Posledné roky života strávil v rodnej Prievidzi.

Komponoval piesne, zbory, skladby komornej hudby 
i pre dychový orchester, ďalej melodrámy, orchestrálne 
skladby, kantáty, chrámové skladby a  sv.  omše. 
Publikoval odborné články. Je autorom dvoch odborných 
hudobných monografií Organ, jeho dejiny, stavba, 
zostrojenie a  zaobchádzanie s  ním (Spišské Podhradie, 
1941) a  Kapitoly o  hudobnom umení (Ružomberok, 
1944). Bola po  ňom pomenovaná Základná umelecká 
škola Ladislava Stančeka v Prievidzi a hudobný festival.

Zomrel 15. apríla 1979 v Prievidzi.457

Jozef Alojz Vronč, FSC
Pedagóg, metodik, publicista, cvičný učiteľ 
v ústave v rokoch 1931 – 1938 a 1945 – 1949.
Narodil sa  18. septembra 1906 v  Letanovciach. 

Vyštudoval meštiansku školu a Učiteľský ústav v Spišskej 
Kapitule, kde maturoval v roku 1927.

Pôsobil ako učiteľ na Ľudovej škole v Mojmírovciach, 
neskôr na  Meštianskej škole v  Bojnej. V  roku 1931 
sa stal cvičným učiteľom na Učiteľskom ústave v Spišskej 
Kapitule. Od  roku 1938 tú  istú funkciu zastával 
na  Učiteľskom ústave v  Bánovciach nad Bebravou 
a od roku 1945 opäť v Spišskej Kapitule, až do násilného 
zániku tohto ústavu. Následne krátky čas pôsobil ako 
učiteľ v  Zbehoch, neskôr ako účtovník Jednotného 
roľníckeho družstva v  Letanovciach a  ako domovník 
v  Charitnom domove v  Novom Smokovci. Starobu 
prežil v  Charitnom domove v  Beckove. Publikoval 
odborné články v pedagogickom časopise Nová škola, ale 
aj  v  časopisoch Slovák a Plameň. Je  autorom viacerých 
metodických príručiek, napr. Prvouka – metodická 
príručka (Trnava, 1943) či  Malý spevák (Trnava, 1941 
a 1943), v ktorej básne Ľudmily Podjavorinskej a Márie 
Rázusovej-Martákovej zhudobnil Ladislav Stanček. Jozef 
Vronč je autorom kníh pre deti Úbohý Rudko (Trnava, 
1944), Zajačik ušiačik (Trnava, 1944) a liturgickej knihy 

457 ČERNUŠÁK, Gracián – ŠTĚDROŇ, 
Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (eds.). Československý 
hudební slovník osob a institucí II. (M–Ž). Praha  : Státní 
hudební vydavatelství, 1965, s. 589. – MIKO, Štefan. Náčrt 
dejín Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu a Učiteľskej 
akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 1929 – 1949, 
s. 27 – 30.

Cesta k oltáru (Kremnica, 1944). Viacero jeho prác zostalo 
v  rukopisoch. Počas svojho pôsobenia v  Učiteľskom 
ústave v  Spišskej Kapitule vydával so  žiakmi tunajšej 
cvičnej školy časopis Zrnko.

Zomrel 29. januára 1989 v  Beckove, je  pochovaný 
v rodisku.458

458 JANEK, Jozef. Spišskokapitulská preparandia a jej 
odchovanci v rokoch 1919 – 1949. II. časť, s. 138 – 140.

SUMMARY

Spišská Kapitula as a cultural and educational centre 
has played an important role in both the history of the 
Kingdom of Hungary and the Slovak history. With its 
institutions that had been established and operated in 
the area throughout the history, it became a centre of 
significant cultural and religious influence. The impact 
of this centre on a substantial part of our country also 
had its important profane, scientific and educational 
dimensions that were shown primarily in education. 

The presented monograph aims to draw attention 
from the whole spectrum of educational, spiritual and 
cultural influences to the two educational units that have 
been closely linked to each other through their existence 
and content in the history of Spišská Kapitula. The 
Jesuit Gymnasium in Spišská Kapitula and Gymnasium 
in Levoča functioned from 1648 – 1773. The Teaching 
Institute in Spišská Kapitula worked in 1819 – 1949. Both 
institutions are connected not only by time flow but also 
by the fact that they devoted themselves to the education 
of laymen on high school level. The Jesuits prepared 
the youngsters for the future professions of notaries, 
writers, lawyers, as well as the representatives of higher 
chairman's and regional offices, the Teaching Institute 
educated future teachers, holders of education, culture 
and enlightenment. And despite the fact that some 
graduates either of Jesuit studies or of The Teaching 
institute have chosen to pursue a spiritual career, these 
educational institutions focused on educating the future 
laymen intelligence. The origin, circumstances of working 
and history of these important institutions are the main 
content of this monograph. Equally important, however, 
are the personal lists and biographical medallions of the 
personalities associated with these institutions that are 
part of the text as well.

Research in the history of Jesuit education in Spišská 
Kapitula or The Teaching Institute in Spišská Kapitula 
cannot be considered to be definitely completed at 
any stage. Moreover, the presented monograph does 
not claim the status of absolute exhaustion of any 
other possible topics. Apart from that, great many 
personalities, including various didactic and pedagogical 
issues, social, religious, political and linguistic, but also 
pragmatic questions about the functioning of education 
in Spišská Kapitula in the given period remain to be 
explored further. 
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