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Editoriál 

 
Milí čitatelia, 

 

koncom roka 2020 sa vám dostáva do pozornosti druhé číslo Verbum 

historiae, vedeckého časopisu Katedry histórie Pedagogickej Fakulty 

Univerzity Komenského. V odchádzajúcom roku sme všetci rovnako čelili pre 

naše generácie doposiaľ nepoznanej situácii – celosvetovej pandémii. Napriek 

týmto neľahkým časom a sťaženým podmienkam, keď sa na dlhé týždne 

zatvorili knižnice a archívy, nevyhnutné pre prácu historika, naši kolegovia 

neustali vo svojej vedeckovýskumnej činnosti a prinášajú čitateľskej 

verejnosti viacero zaujímavých štúdií.  

 Miroslav Kamenický pokračuje vo svojom viacročnom výskume 

o študentoch z Bratislavskej stolice na viedenských univerzitách a vysokých 

školách, ktorého výsledkom je publikovaná štúdia o študentoch 

z Bratislavskej stolice na viedenských akadémiách v 18. storočí. Vďaka 

výskumom M. Kamenického sa postupne dozvedáme o známych Slovákoch, 

študentoch, aj učiteľoch, ktorí svoje študentské roky prežili v cisárskej 

Viedni. Doktorand Jaroslav Durec približuje vo svojej štúdii problematiku 

inštitucionálneho systému vzdelávania učiteľov národných škôl 

v Československej republike v rokoch 1918 – 1938. Autor predstavuje zložitý 

proces, ktorým si prešla reforma vysokoškolského vzdelávania učiteľov 

národných škôl v čase existencie prvej Československej republiky. Jedným 

z výsledkov tohto náročného procesu bolo založenie prvej pedagogickej 

akadémie v Bratislave, ktorá mala slúžiť na vzdelávania učiteľov národných 

škôl.  

Zuzana Šmídová zachytáva vo svojej štúdii taktiež výsledky svojho 

dlhoročného výskumu, v ktorom sa venuje konzumácii čerstvého 

a spracovaného ovocia, zeleniny, strukovín a zemiakov v 50. a 60. rokoch 20. 

storočia v Československu. Na základe výskumu najmä dobovej tlače 

konštatovala, že konzumácia týchto druhov potravín v českom prostredí 

predstavuje špecifický problém dlhodobého charakteru, ktorý pramení už 

v prvej polovici 19. storočia. Autorka Małgorzata Skotnicka-Palka sa vo svojej 

štúdii zamerala na obraz Slovenska a Slovákov v poľských učebniciach 

dejepisu. Dejiny Slovenska a Slovákov sa v Poľsku vyučujú na stredných 

a základných školách iba v obmedzenej miere, preto je nepravdepodobné, že 

si o slovenských dejinách dokážu vytvoriť komplexný obraz. Výučba hrou sa 

stala ústrednou témou štúdie doktorandky Evy Baumann. Čitateľom 

priblížila didaktickú hru ako jednu z vyučovacích metód, pričom sa v práci 

sústredila na možnosť využitia spoločenskej hry pri výučbe dejín Strednej 

Európy na príklade praxe.  
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 Autor Ján Tkáč sa vo svojom texte zaoberá situáciou Slovákov vo 

Vojvodine a pozemkovou reformou a kolonizáciou v rokoch 1918 – 1941. 

Martin Illáš sa usiluje svojím príspevkom prispieť k diskusii o interpretácii 

nálezov na Bratislavskom hrade a prináša nový pohľad na stavebný vývoj 

sakrálnych stavieb na Bratislavskom hrade v začiatkoch jeho existencie. Už 

tradične je súčasťou nášho časopisu rubrika Dokumenty, v ktorej Pavol 

Makyna predstavuje zápisnicu kanonickej vizitácie evanjelickej cirkvi a. v. 

v Púchove v roku 1901. Rovnako sú súčasťou časopisu stabilné rubriky 

anotácie, recenzie a správy z podujatí. 

                                                                                Miriam Viršinská  
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Študenti z Bratislavskej stolice na viedenských akadémiách 

v 18. storočí* 

 

Miroslav Kamenický 

 

Pri výskume štúdia študentov zo Slovenska na zahraničných 

univerzitách a vysokých školách v ranom novoveku sme zistili, že najviac 

študentov študovalo na rôznych viedenských školách.1 Okrem Viedenskej 

univerzity to boli rôzne špecializované akadémie zamerané na špecifické 

oblasti. Pod pojmom akadémia2 sa v stredoveku označovali vyššie školy, 

resp. vyššie umelecké školy. Taktiež aj niektoré univerzity sa nazývali 

akadémiami. Pojem akadémia sa vzťahoval na tie ústavy, ktoré nemali úplné 

univerzitné štúdium, resp. mali obsadené len niektoré profesorské miesta. 

V 18. storočí sa pod pojmom akadémia rozumelo vyššie odborné učilište, 

venované špeciálnym vedám. Existovali tiež rytierske alebo šľachtické 

akadémie, banícke akadémie atď. 

V štúdii sa zameriame na študentov z Bratislavskej stolice na troch 

popredných viedenských akadémiách v 18. storočí. Ide o Akadémiu 

vojenského lekárstva, Akadémiu výtvarných umení a Akadémiu vojenského 

inžinierstva. V tabuľke 1 uvádzame poradie najnavštevovanejších 

zahraničných univerzít a vysokých škôl s počtami študentov z Bratislavskej 

stolice od roku 1700 do roku 1799.3 

 

Poradie desiatich najnavštevovanejších zahraničných univerzít a vysokých 

škôl s počtami študentov z Bratislavskej stolice od roku 1700 do roku 1799 

Poradové 

číslo 

Názov vysokej školy Počet 

študentov 

Percento 

1.  Viedenská univerzita 543 56, 4 % 

2.  Akadémia vojenského lekárstva vo 

Viedni4 

84 8, 7 % 

3.  Univerzita Graz 70  7, 2 % 

4.  Akadémia výtvarných umení vo Viedni 56  5, 8 % 

 
* Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA 1/0338/19  Študenti a učitelia zo Slovenska na viedenských 

univerzitách a vysokých školách do roku 1918, riešeného na Katedre histórie PdF UK. 
1 Výsledky výskumu grantu VEGA Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do 

roku 1945. Výskum sa uskutočnil v rokoch 2013 – 2015. 
2 V staroveku sa akadémiou pôvodne nazývalo miesto severozápadne od Atén zasvätené starému hérovi 

Akadémovi. Na tomto mieste začal po návrate z ciest ako 21-ročný vyučovať Platón. Ním založená škola sa 

preto volala Akadémia. – KAMENICKÝ, Miroslav: Založenie a počiatky Baníckej akadémie v Banskej 

Štiavnici. Súčasný stav výskumu dejín Akadémie. In: DENKOVÁ, Zuzana – KAMENICKÝ, Miroslav (eds.): 

Vivat Akadémia Banská Štiavnica. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum 2013, s. 14.  
3 Tabuľka je zostavená na základe údajov z publikácie KAMENICKÝ, Miroslav – SZÖGI, László: Študenti 

z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918. Bratislava : Post 

Scriptum, 2017, s. 103 a n. 
4 V počiatočnom období bol názov akadémie Viedenská medicínsko-chirurgická jozefínska akadémia (známa 

ako Jozefínum). 
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5.  Univerzita Halle 43  4, 4 % 

6.  Univerzita Jena 43  4, 4 % 

7.  Akadémia vojenského inžinierstva vo 

Viedni 

36  3, 7 % 

8.  Univerzita Lipsko 31  3, 2 % 

9.  Rímske kolégium 29  3, 0 % 

10.  Univerzita Göttingen 27  2, 8 % 

 

Z tabuľky vyplýva, že najnavštevovanejšou z viedenských odborných 

akadémií v 18. storočí bola Akadémia vojenského lekárstva. Priblížime si 

preto túto školu ako prvú. Názov tejto školy sa v priebehu rokov menil, 

oficiálny názov v počiatočnom období znel Viedenská medicínsko-chirurgická 

jozefínska akadémia (Josephinische medizinisch-chirurgische Akademie 

Wien, hovorovo nazývaná Jozefínum). Bola založená v roku 1784 cisárom 

Jozefom II. ako Vojenská chirurgická akadémia. Pripravovala lekárov 

a chirurgov pre rakúsku armádu. Slávnostne otvorená bola 7. novembra 

1785. Za autora myšlienky založenia tejto školy sa považuje osobný chirurg 

Jozefa II. Giovanni Alessandro Brambilla, ktorého cisár poveril vedením 

rakúskej vojenskej zdravotnej služby.5 Na čele akadémie stál do roku 1795.6  

Táto škola však mala aj svoju „predhistóriu“. Pred rokom 1768 sa 

uskutočňovalo vzdelávanie vojenských ránhojičov a chirurgov v celej 

habsburskej monarchii tradične u barbierskych a kúpeľníckych majstrov. 

V roku 1768 bola založená v Bruseli Škola vojenských ránhojičov. Ako sme už 

vyššie uviedli, od roku 1785 získavali ránhojiči vzdelanie v novozaloženej 

viedenskej medicínsko-chirurgickej akadémii (Jozefínum). Už predtým 

panovníčka Mária Terézia nechala vypracovať posudok ohľadne vzdelávania 

ránhojičov, ako aj o celkovom stave vojenského lekárstva (posudok vytvorila 

komisia na čele s jej vtedajším osobným lekárom barónom Antonom von 

Störk). Posudok konštatoval veľmi zlý stav. Preto Mária Terézia nariadila 

v roku 1775 zriadiť pri vojenskej nemocnici v Gumpendorfe7 Ústav pre 

liečbu vnútorných chorôb a vojenského lekárstva (Lehranstalt für die 

Behandlung der inneren Krankheiten und zur Erlernung der 

 
5 Giovanni Alessandro Brambilla (1728 – 1800) študoval na Lekárskej fakulte Padovskej univerzity. Pod 

vplyvom Girolama Graziola a Baltassara Beretta Della Torre sa začal venovať špeciálne chirurgii. V roku 1752 

nastúpil ako „podchirurg“ do rakúskej armády. V roku 1757 zložil vo Viedni chirurgické skúšky. Počas 

Sedemročnej vojny (1756 – 1763) slúžil ako vojenský chirurg v pluku maršála Franzy Mórica von Lacy. 

V roku 1764 bol vymenovaný za osobného chirurga vtedajšieho následníka trónu Jozefa II. V roku 1789 bol 

zvolený za člena učenej spoločnosti Leopoldina. V roku 1795 sa vrátil do Padovy, kde 30. júla 1800 zomrel. 

WURZBACH, Constantin von: Brambilla Johann Alexander Ritter von. In: Biographisches Lexikon des 

Kaiserthums Österreich. 2. Theil. Wien : Verlag der typografisch-literarisch-artistischen Anstalt, 1857, s. 108. 
6 OFFNER, Robert – KILLYEN, Hansgeorg von: A bécsi Orvos-Sebészeti József-Akadémia (Josephinum) 

magyarországi növendékei és diákjai 1775 – 1874. Budapest : ELTE, 2013, s. 37. 
7 Gumpendorf bola pôvodne dedinka západne od Viedne. Neskôr sa stala súčasťou viedenskej oblasti Mariahilf. 

Dnes sa tam nachádza Gumpendorfská ulica (Gumpendorfer Strasse). Pred rokom 1683 tu pôsobil ženský 

kláštor, ktorý bol počas obliehania Viedne Turkami zničený. Následne tam bola vybudovaná vojenská 

nemocnica (okolo roku 1690), kde Mária Terézia nariadila zriadiť Ústav pre liečbu vnútorných chorôb 

a vojenského lekárstva. 
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Militärarzneimittellehre).8 O tri roky neskôr, po vojnách o bavorské dedičstvo, 

sa opäť ukazovala zlá situácia v oblasti vojenského lekárstva. Vtedajší 

spoluvládca Márie Terézie, Jozef II. vydal v roku 1778 dekrét, v ktorom 

navrhoval uskutočniť množstvo reformných krokov. Jozef II. potom poveril 

vedením rakúskej vojenskej zdravotnej služby svojho osobného chirurga 

Giovanniho Alessandra Brambillu. Brambilla tiež prevzal vedenie 

gumpendorfskej školy. Súčasťou jeho reformnej činnosti bolo aj vyslanie 

šiestich mladých ránhojičov do Francúzska a Anglicka s cieľom návštevy 

tamojších špitálov.9 Jedným z nich bol Johann Nepomuk Hunczowsky (1752 

– 1798), ktorý sa neskôr stal hlavným chirurgom v gumpendorfskom 

vojenskom špitáli. V Gumpendorfe bola postavená nová budova. V nej sa 

nachádzala veľká prednášková miestnosť, tri ďalšie miestnosti na výučbu 

a knižnica. Študijný program na tejto škole trval (do roku 1781) pol roka. Od 

roku 1781 sa výučba predĺžila na dva roky. Tento dvojročný kurz niesol 

názov Anatomicko-medicínsko-chirurgický kurz pre poľných chirurgov. Na 

škole vyučovalo päť učiteľov. Z nich spomenieme aspoň dvoch. Už 

spomínaný Hunczowsky učil anatómiu, fyziológiu, všeobecnú patológiu 

a terapiu, chirurgiu a náuku o operovaní. Medicus pochádzajúci z Alsaska 

Jozef Gabriel von Gabriely (1744 – 1806) vyučoval vnútornú medicínu.10  

Ďalšie cisárske nariadenie z 31. augusta 1781 prikazovalo, aby 

dôstojníci, ktorí chceli študovať medicínu na univerzitách v habsburskej 

monarchii, museli predtým absolvovať dvojročný kurz v gumpendorfskom 

špitáli. Brambilla, podporovaný cisárom Jozefom II., navrhol zriadiť novú 

budovu. V roku 1783 získal architekt Izidor Canevale kontrakt na postavenie 

tejto novej budovy neďaleko Viedenskej všeobecnej nemocnice. Dňa 7. 

novembra 1785 bola slávnostne otvorená nová impozantná budova 

Medicínsko-chirurgickej Jozefínskej akadémie na Währingergasse vo Viedni. 

Až teraz sa mohla plne realizovať myšlienka zriadenia riadneho štúdia 

ránhojičstva, ktoré organizoval a kontroloval štát.11 Podľa príkladu Académie 

royale de chirurgie v Paríži sa zriadila výučba, ktorá sa vymanila z cechových 

parametrov a dostala sa na akademickú úroveň. Jozefínska akadémia bola 

spolu s novou garnizónnou nemocnicou (Garnisonspital) s 1 200 lôžkami, 

ktorá vznikla neďaleko Jozefínskej akadémie a Všeobecnej nemocnice, 

najväčším vojensko-medicínskym vzdelávacím komplexom v Európe. Tu sa 

skonštituovalo, minimálne na úrovni vojenskej medicíny, oddelenie lekárov 

a chirurgov. Jozefínum ako chirurgická fakulta sa stalo pendantom 

 
8 OFFNER, Robert – KILLYEN, Hansgeorg von: A bécsi Orvos-Sebészeti József-Akadémia, s. 34. 
9 LOHFF, Brigitte: Die Josephs-Akademie im Wiener Josephinum. Die medizinisch-chirurgische 

Militärakademie im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik 1785 – 1874. Wien; Koln; Weimar : Böhlau, 

2019, s. 23-25. 
10 OFFNER, Robert – KILLYEN, Hansgeorg von: A bécsi Orvos-Sebészeti József-Akadémia, s. 34-35. 
11 V roku 1784 vypracoval Brambilla 131-stranový spis Instruktion für die k. k. Professoren der chirurgischen 

Militärakademie. V roku 1786 vydal publikáciu Verfassung und Statuten der Josephinischen midicinisch-

chirurgischen Akademie. Wien : Trattner, 1786. LOHFF, Brigitte: Die Josephs-Akademie im Wiener 

Josephinum, s. 23. 
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k Lekárskej fakulte Viedenskej univerzity. Dňa 3. februára 1786 Jozefínum 

získalo práva univerzity (udeľovanie titulov magister, doktor).12 

Hlavný vojenský chirurg mal povinnosť vhodných kandidátov na 

štúdium na Jozefíne vybrať z ránhojičov jednotlivých vojenských špitálov. 

Prijímacia procedúra bola stanovená zvláštnym zákonom. Štúdium bolo 

financované armádou, čo súčasne zaväzovalo absolventov k vojenskej službe. 

Na akadémii však mohli študovať aj študenti, ktorí si štúdium sami platili 

a nemuseli po absolvovaní ostať v armádnych službách. Na konci 

dvojročného štúdia, po zložení prísnych skúšok, získali absolventi titul 

magister chirurgie (Magister der Chirurgie). Po následnej osemročnej praxi 

a zložení ďalších skúšok mohli získať titul doktor chirurgie. Existoval tu aj 

„nižší polročný kurz“ vojenského lekárstva, ktorý mohli absolvovať civilné 

osoby.  

Riaditeľom Jozefína bol Giovanni Alessandro Brambilla. Medzi prvými 

profesormi bol rodený Viedenčan Jozef Jakub Plenck, botanik a chemik, 

ktorý bol tiež zodpovedný za poľné lekárne c. k. armády. Do Viedne prišiel 

z lekárskej fakulty univerzity v Budíne (predtým bol profesorom na Trnavskej 

univerzite).13 Akadémia mala celkovo šesť katedier – anatómie, patológie, 

chirurgických operácií, medicíny, botaniky a chémie.  

Napriek veľkej snahe a vynikajúcim učiteľom z celej habsburskej 

monarchie i zo zahraničia sa podarilo prvotný cieľ, teda pozdvihnutie 

akadémie na úroveň univerzity, splniť len čiastočne. Hlavnou príčinou bola 

nečakaná smrť cisára Jozefa II. (1790). Akadémia bola totiž vyslovene dielom 

Jozefa II., ktorý ju všemožne podporoval. V roku 1795 odišiel z Viedne 

riaditeľ akadémie Giovanni Alessandro Brambilla, ktorý sa vrátil do 

domovskej Padovy. 

Výučba v Jozefíne sa najmä orientovala prakticky. Je zaujímavé, že 

poslucháči akadémie neboli označovaní ako študenti, ale ako chovanci. Časť 

„chovancov“ absolvovala polročný kurz, väčšina dvojročné štúdium. Boli tu 

však aj takí, ktorí prišli do Jozefínskej akadémie len s cieľom zloženia 

predpísaných skúšok. Prakticky orientovaná výučba bola nerozlučne spojená 

s praktickou prácou vo vojenských hospitáloch a poľných lazaretoch.14 

Zoznam študentov sme publikovali v práci Študenti z Bratislavskej 

stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918.15 

 
12 OFFNER, Robert – KILLYEN, Hansgeorg von: A bécsi Orvos-Sebészeti József-Akadémia, s. 36-37.  
13 Jozef Jakub Plenck (1735 ‒ 1807) sa narodil vo Viedni, kde študoval na univerzite medicínu. V oblasti 

chirurgie bol žiakom Johanna Christiana Rettera. Praktické skúsenosti získal vo viedenskom Hospitále sv. Jána 

(St. Johann Hospital). Počas sedemročnej vojny pôsobil ako chirurg pluku. Po vojne prevádzkoval barbiersku 

dielňu, kde vykonával aj drobné chirurgické operácie. V roku 1770 ho Mária Terézia vymenovala za profesora 

chirurgie a pôrodníctva na Trnavskej univerzite. V rokoch 1777 ‒ 1783 pôsobil na Lekárskej fakulte v Budíne. 

Od roku 1784 pôsobil na Jozefínskej akadémii vo Viedni. Encyklopédia Slovenska. IV. zväzok. Bratislava: 

Veda 1980, s. 352. 
14 OFFNER, Robert – KILLYEN, Hansgeorg von: A bécsi Orvos-Sebészeti József-Akadémia, s. 45. 
15 KAMENICKÝ, Miroslav – SZÖGI, László: Študenti z Bratislavskej stolice, s. 184-187 (študenti z mesta 

Bratislavy), s. 319-321 (študenti z Bratislavskej stolice mimo Bratislavy). 
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Zoznam študentov z celého Uhorska (vrátane Sedmohradska) je zasa 

publikovaný v práci Roberta Offnera a Hansgeorga von Killyen A bécsi Orvos- 

Sebészeti József-Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei és 

diákjai 1775 ‒ 1874.16 Z týchto publikácií sa dozvedáme, že na akadémii 

študovali študenti v rôznom veku (najmladší – 16-roční, najstarší 39-roční). 

Študovali tu tak katolíci, ako aj protestanti. Treba zdôrazniť, že do celkového 

počtu študentov z Bratislavskej stolice (88 študentov) sme zarátali aj takých 

študentov, ktorí študovali pred rokom 1784 (teda pred samotným založením 

Viedenskej medicínsko-chirurgickej Jozefínskej akadémie) v Ústave pre liečbu 

vnútorných chorôb a vojenského lekárstva. Takýchto študentov bolo 12.  

Náklady za štúdium niesol buď vojenský erár alebo rôzne nadácie, 

prípadne aj rodiny poslucháčov. Podľa toho boli poslucháči označovaní ako 

erárni (Militär-Ärarial-Zöglinge), nadační (Stiftslinge) alebo platiaci 

(Zahlzöglinge). Medzi nadačnými boli ešte tri kategórie – poslucháči, ktorí 

mali štipendiá štátnych orgánov (Staatsstiftlinge), poslucháči, ktorí mali 

štipendiá zo stavovských fondov korunných krajín (ständische Stiftslinge), 

a poslucháči, ktorí získali štipendiá z nadácií súkromných osôb 

(Privatstiftlinge). Nárok na štipendiá vojenského eráru mali synovia 

dôstojníkov a vojenských osôb v tomto poradí: siroty, synovia otcov padlých 

v bojoch alebo invalidných, polovičné siroty, synovia otcov, ktorí sa 

výnimočne zaslúžili vo vojenských záležitostiach, synovia z početných rodín. 

Známkovanie bolo štvorstupňové: E – výborný (vorzüglich), 1 – dobrý (gut), 2 

– priemerný (mittelmäsig), 3 – zlý (schlecht).   

Pokiaľ ide o štatistické údaje, tak z práce Roberta Offnera 

a Hansgeorga von Killyen sa dozvedáme, že do konca roka 1799 na akadémii 

študovalo celkovo z Uhorska 476 študentov.17 Z nich bolo z Bratislavskej 

stolice celkovo 84 študentov (17, 6 %). Najviac študentov, pokiaľ ide 

o lokality v rámci Bratislavskej stolice, pochádzalo z Bratislavy (56 

študentov, teda 66,6 %). Ďalších 28 študentov pochádzalo z ôsmich rôznych 

lokalít v rámci stolice. Na druhom mieste bola Trnava (13 študentov, 15,4 

%), nasledovali Modra (4 študenti, 4,7 %), Šamorín (4 študenti, 4,7 %), 

Bernolákovo (2 študenti, 2,3 %), Zlaté Klasy (2 študenti, 2,3 %) a po jednom 

boli z Pezinku (1,1 %), zo Serede (1,1%) a z Jasloviec (dnes Jaslovské 

Bohunice, 1,1 %).18  

 

  

 

 

 

 

 
16 OFFNER, Robert – KILLYEN, Hansgeorg von: A bécsi Orvos-Sebészeti József-Akadémia, s. 65-90. 
17 Tamže, s. 65-90. 
18 Universitätsarchiv Wien, Josephinum, Mikrofilm Nr. 1411. 
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Graf 1:  

 
 

Ďalšou akadémiou, ktorou sa budeme zaoberať, je Akadémia 

výtvarných umení vo Viedni. Dátum jej založenia sa v doterajšej literatúre 

uvádza rozlične. Väčšina autorov sa prikláňa k názoru, že bola založená v 

roku 1692 ako súkromná akadémia dvorského maliara Petra Strudela podľa 

vzoru rímskej Accademie di San Luca19 a parížskej Academie royale de 

peinture et de sculptur (Kráľovskej akadémie maliarstva a sochárstva).20 Cisár 

Jozef I. školu podporil. V roku 1705 bola premenená na cisársky ústav.21 Po 

smrti zakladateľa Petra Strudela v roku 1714 bola činnosť akadémie 

nakrátko zastavená. V roku 1725 bola za cisára Karola VI. znovuzaložená 

ako K. k. Hofakademie der Maler, Bildhauer und Baukunst (Cisársko-

kráľovská dvorská akadémia maliarstva, sochárstva a stavebných umení).22  

Akadémia vznikla v dobe, ktorá bola pre rakúske umenie veľmi 

významná. Barok sa dostal do štádia svojho najväčšieho rozkvetu. Namiesto 

Talianov, ktorí kraľovali v tejto oblasti v 17. storočí, prichádzajú aj vďaka 

činnosti viedenskej Akadémie výtvarných umení, stále vo väčšej miere 

domáci umelci. Tí sa orientujú nie na umenie severného Talianska, ale na 

umenie Ríma.  

 
19 Prvá skutočná umelecká akadémia v modernom zmysle slova bola Accademia di San Luca v Ríme. Na podnet 

maliara Girolama Muzianiho schválil založenie „akadémie maliarov a sochárov“ v roku 1577 pápež Gregor 

XIII. Klement VIII. vymenoval kardinála Federica Borromejského za jej protektora. – MRAZ, Simon: Die 

Geschichte der Akademie der bildenden Künste in den 30er und 40er Jahren des 18. Jahrhunderts unter 

besonderer Berücksichtung des internationalen, politischen und künstlerisch-organisatorischen Umfelds. Wien 

: Universität Wien (diplomová práca), 2007, s. 17.  
20 Podrobne sa otázkou správneho dátumu založenia školy zaoberá vo svojom diele WAGNER, Walter: Die 

Geschichte der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Hrsg. von der Akademie der Bildenden Künste in 

Wien. Wien : Rosenbaum 1967, s. 19-21; Porovnaj tiež MRAZ, Simon: Die Geschichte der Akademie, s. 7-35.  
21 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 19; BASTL, Beatrix ‒ REITER, Cornelia ‒ SCHOBER, 

Eva (Hrsg.): Theophil Hansen und die Bibliothek der Akademie der bildenden Künste. Wien : Verlag der 

Provinz, 2011, s. 7-15; LÜTZOW, Carl von: Geschichte der Kais. Kön. Akademie der bildenden Künste. Wien 

1877, s. 3-25.  
22 CZEIKE, Felix: Historisches Lexikon Wien. Band 1. Wien; München; Zürich : KS, 1992, s. 30.  
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Peter Strudel prišiel do Viedne v polovici 80. rokov 17. storočia. 

Pochádzal z južného Tirolska. Narodil sa v roku 1660 v Cles. Bol žiakom 

Giovanniho Carla Lotha, umelca, ktorý pôsobil v Benátkach. V roku 1690 

vytvoril triumfálnu bránu pre Jozefa I. To ukazuje, že Strudel nebol len 

maliarom a sochárom, ale aj architektom. Ďalšia informácia 

o architektonickej činnosti Strudela je z roku 1705. Vtedy chcel vybudovať 

tzv. „dom komédie“ v priestoroch viedenského Arzenalu.23 Jeho činnosť bola 

teda všestranná. Vo funkcii inžiniera sprevádzal cisárske vojsko 

v protitureckých vojnách do Uhorska. Pri obliehaní Budína v roku 1686 vraj 

poskytol také služby, že dostal niekoľko pozemkov v meste a v jeho okolí. 

Neskôr si dokonca podal žiadosť o licenciu na výrobu alkoholu v Budíne 

a Pešti.24 V roku 1689 bol vymenovaný za dvorského a komorského maliara 

s ročným platom 3 000 zl. Strudel ako všestranný umelec s organizačnými 

schopnosťami mal všetky predpoklady na úspešné založenie a vedenie 

akadémie výtvarných umení. 

Prvou správou o akadémii je žiadosť Dvorskej komory vo Viedni 

Hlavnému dvorskému ubytovaciemu úradu z 26. októbra 1692, aby pre 

Strudela zaobstaral vhodné priestory pre jeho akadémiu. Tá je tu označená 

ako Academia von der Mallerey-, Bildhawer-, Hortification-, Prospectiv- und 

Architektur Kunst. Prameňov o tomto ranom období existencie akadémie je 

veľmi málo. Nie je z nich jasné, či už v tomto čase Strudel aj vyučoval. 

Napriek tomu prevažná väčšina literatúry označuje rok 1692 za rok založenia 

akadémie. V šľachtickom diplome pre Strudela z tohto obdobia je označený 

ako prefekt našej akadémie. Akadémiu podporil cisár Jozef I. Od roku 1705 

je označovaná ako Dvorská akadémia.  

Avšak po smrti Strudela v roku 1714 sa výučba na akadémii zastavila. 

Až v roku 1726 (to už za cisára Karola VI.) došlo k jej obnoveniu. Odteraz 

bola označovaná ako K. K. Hofkademie der Maler, Bildhauer und Baukunst 

(Cisársko-kráľovská dvorská maliarska, sochárska a stavebná akadémia). 

Novým riaditeľom akadémie sa stal Jacob van Schuppen.25 Do Viedne prišiel 

z Francúzska. Akadémiu obnovil podľa parížskeho vzoru (Academie royale de 

peinture et de sculptur). Ústav sa dočkal veľkého prílivu domácich 

a zahraničných študentov.26 Matriky zaznamenávajú ročne od sto až do 

 
23 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 17; LÜTZOW, Carl von: Geschichte der Kais. 

Akademie, s. 12-19. 
24 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 17-19; MRAZ, Simon: Die Geschichte der Akademie, s. 

25.  
25 Jacob van Schuppen (1670 Fontainebleau – 1751 Viedeň). Do Viedne prišiel v roku 1716. V roku 1726 bol 

vymenovaný za riaditeľa K. k. Hofkademie der Maler, Bildhauer und Baukunst. K jeho najvýznamnejším 

dielam patria portréty a oltárne obrazy vo viedenskom Karlskirche a maľby v paláci Dietrichstein-Lobkowitz. 

SCHREIDEN: Pierre: Jacques van Schuppen (1690 ‒ 1751). In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Bd. 35, 

1982, s. 1-107. 
26 KISNÉ BOGNÁR, Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526 ‒ 1789. Budapest : ELTE, 

2004, s. 309-319; Archiv der Akademie der bildenden Künste Wien, Nahmen Register aller deren welche die 

von K. und K. Maj. Carlo Sexto ... hof Akademie der Mahlerey, Bildhauerrey und Baukunst frequentiert haben. 

1740 ‒ 1753. 1.a.  
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dvesto maliarov, sochárov a architektov. Van Schuppen sa sám nemohol 

starať o také veľké množstvo študentov. Čoskoro po znovuotvorení bol 

angažovaný pre architektúru a geometriu Adam Loscher. V roku 1727 prišiel 

ako učiteľ „úvodu do kreslenia“ Christian Frister. V tom istom roku začal 

vyučovať medirytectvo Gustav Adolf Müller. V roku 1735 sa Schuppen 

dokonca pokúsil získať mŕtvoly s cieľom štúdia anatómie. Je to o to 

pozoruhodnejšie, že na Viedenskej univerzite bola katedra anatómie zriadená 

až v roku 1739.27  

Rast akadémie sa ukázal aj na jej priestorovom rozšírení. V rokoch 

1726 – 1731 v „Günter Sterneggskom“ dome na Kärtnerstrasse 20 bola sála 

pre prípravné ročníky, jedna antická sála, ktorá súčasne slúžila na výučbu 

architektúry, potom tam bola ďalšia veľká sála, kde sa kreslili modely, ďalej 

sa tam nachádzala sála na uchovávanie predmetov, miestnosti, ktoré 

poskytovali priestor na rôzne cvičenia, ako aj miestnosť pre knihy 

a medirytiny, ktoré zrejme boli van Schuppenovým osobným vlastníctvom.  

V roku 1731 sa akadémia presťahovala do „Wisendsche Hausu“ na 

ulici Tuchlauben 8 vo Viedni. Ešte priestrannejší bol „Althanov dom“ 

(Althansche Haus, Seilergasse 8 – Spiegelgasse 7), ktorý predstavoval sídlo 

akadémie v rokoch 1733 ‒ 1742. Na prvom poschodí sa nachádzal 

sekretariát, miestnosť na predmety, ktoré slúžili na cvičenia, tri výstavné 

priestory, kde sa vystavovali práce, ktoré získali ocenenia, miestnosť pre 

školu architektúry a súčasne na výučbu ľudí z civilného prostredia, 

duchovných a iných osôb. Na druhom poschodí boli antická sála a sála na 

modely, ďalej druhá architektúrna sála zameraná na meštianske a vojenské 

stavby, geometriu a kreslenie ornamentov, ako aj na uchovávanie prác, ktoré 

získali ceny, ďalej sa tam vyskytovala knižnica a veľká slávnostná sála na 

výstavy a udeľovanie ocenení. Na treťom poschodí boli dve sály určené pre 

prípravnú školu a sála pre sochárske práce.28 

Od roku 1731 škola udeľovala študentom zvláštne ceny za ich 

študentské práce. V prítomnosti významných osobností, vyslancov, 

šľachticov, duchovných, mestských vrchností a významných umelcov 

a učencov mal sekretár akadémie Joseph Widtmaisser von Weitenau v mene 

riaditeľa akadémie Jakoba van Schuppena chváloreč na cisára. Následne 

boli za hlaholu trúb a bubnov odovzdané ceny. K dvom hlavným cenám, 

ktoré predstavovali zlatá a strieborná medaila, sa pridali v roku 1734 ešte 

dve menšie ocenenia.29 Van Schuppen udržiaval kontakt s viedenskou 

spoločnosťou mimo iného aj prostredníctvom radu populárnych prednášok, 

ktoré sa od roku 1730 konali raz za mesiac.  

 
27 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 24. 
28 Tamže, s. 25; CZEIKE, Felix: Historisches Lexikon Wien. Band 1. Wien; München; Zürich : KS, 1992, s. 31.  
29 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 24-26; LUKOVÁ, Jana a kol.: Adam Friedrich Oeser. 

Bratislava : GMB, 2017, s. 11-12.  
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Tento veľký rozkvet akadémie však po smrti Karola VI. (1740) skončil. 

Začali vojny o rakúske dedičstvo. Úsporné opatrenia viedli k tomu, že 

akadémia musela opustiť Althanov dom. Novým sídlom bol byt prefekta 

Dvorskej knižnice, ktorý bol po smrti prefekta Pia Nikolausa Garelliho 

dočasne prázdny. Po vymenovaní Gerharda van Swieten za Garelliho 

nástupcu sa akadémia musela znovu sťahovať. Avšak najprv neboli pre 

akadémiu žiadne vhodné priestory, čo viedlo k prerušeniu výučby. 

Zariadenia akadémie sa museli deponovať na rôznych miestach. Ku všetkým 

týmto problémom sa ešte pridalo to, že gróf Althann sa už pred rokom 1740 

prakticky úplne vzdal protektorátu nad akadémiou. Po ňom nastúpil za 

protektora akadémie Sigismund Rudolf gróf Sinzendorf a od roku 1744 gróf 

Königsegg Emanuel Tellez gróf Sylva-Tarouca. Významným protektorom 

školy, ktorý pôsobil za lepších vnútropolitických i zahraničnopolitických 

pomerov, bol Adam Losy von Losymthal, ktorý úrad protektora vykonával od 

roku 1750 až do roku 1771. Medzitým dostal riaditeľ akadémie Jacob van 

Schuppen konečne v roku 1748 peniaze, aby mohol miestnosti v priestoroch 

dvorských koniarní pripraviť tak, aby mohla byť akadémia znovu plne 

otvorená. Ďalšie Schuppenove plány však zmarila jeho smrť 28. januára 

1751. Riaditeľom akadémie bol 25 rokov.  

Zariadenia na výučbu boli po Schuppenovej smrti, podľa zachovaného 

inventáru, veľmi skromné, keďže počas predchádzajúcich častých sťahovaní 

prišlo k pomerne veľkým stratám.  

Protektor Adam Losy von Losymthal školu zreformoval. Vydal jej nový 

štatút. Bolo zavedené tzv. rektorátne zriadenie akadémie. Za prvého rektora 

bol v roku 1751 zvolený Michelangelo Unterberger.30 Neskôr, v roku 1754, 

bol za rektora zvolený Paul Troger31 a v roku 1757 znovu Michelangelo 

Unterberger. Profesormi maľby boli po celú túto dobu Karl Aiger, Friedrich 

Angst, Joseph Mülldorfer, sochárstvo vyučovali Balthasar Moll a Jacob 

Schletterer, ako aj Matiáš Donner, na ktorého miesto v roku 1757 nastúpil 

Jakob Müller. Architektúru vyučoval naďalej Johann Adam Loscher, 

inštruktorom kresliarskej školy zostal Christian Frister. Veľká časť týchto 

zvolených učiteľov boli bývalí žiaci akadémie.  

Spomínaný nový štatút akadémie bol schválený 28. septembra 1751. 

Podľa neho bola akadémia pod cisárskou ochranou. Hlavným predstaveným 

školy bol protektor – podobne ako na Parížskej Academie de Peinture et de 

 
30 Michelangelo Unterberger (1695 Cavalese – 1758 Viedeň), reprezentant konzervatívnejšieho prúdu rakúskeho 

barokového maliarstva. Príležitostne pracoval aj pre mestá v Uhorsku. Je napr. autorom obrazu Panny Márie so 

sv. Annou v kostole františkánov v Košiciach. PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: Maliarstvo 18. storočia na 

Slovensku. Bratislava : Veda, 1983, s. 32, 62.  
31 Paul Troger (1698 Welsberg v Tirolsku ‒ 1762 Viedeň), študoval v Ríme, Benátkach, Neapole, Bologni. 

Nepoddal sa pasívne vplyvu talianskeho maliarstva. Dôraz kládol predovšetkým na napätú dynamiku 

a expresívne zložky maliarskej tvorby. Jeden z kľúčových predstaviteľov úsilia rakúskeho maliarstva o 

svojbytnosť. V Bratislave je autorom maliarskej výzdoby v kostole alžbetínok, ktorý dal v rokoch 1739 ‒ 1743 

postaviť arcibiskup Imrich Esterházy. Na Slovensku pôsobilo množstvo jeho žiakov a pomocníkov. 

PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: Maliarstvo, s. 29-30.  
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Sculpture. Výdavky na akadémiu niesol erár. Členovia akadémie sa členili na 

čestných, profesorov a asociovaných. Prví čestní členovia boli zvolení 22. júla 

1751. Išlo o najstarších žijúcich akademických umelcov Paula Trogera, 

Christopha Jannecka, G. A. Müllera, Hilfgotta Branda, Fridricha Gedona a J. 

G. Cantona. Pokiaľ išlo o skupinu asociovaných členov akadémie, tak 

podmienkou pre ich prijatie za členov akadémie bolo predloženie diela, tzv. 

Morceau de réception, na základe ktorého umelec toto členstvo buď získal, 

alebo nie.32  

Personál akadémie pozostával z rektora, dvoch assesorov, sekretára, 

troch profesorov maliarstva a troch profesorov sochárstva, troch adjunktov, 

jedného profesora architektúry a jeho adjunkta. Boli vymenúvaní 

protektorom akadémie. Akadémia mala svoju vlastnú pečať s cisárskym 

orlom a obrazom akadémie. Každoročne sa uskutočňovali výstavy diel, ktoré 

vznikli na akadémii. Akadémia mala svoj vlastný archív listín, spisov, matrík, 

protokolov o medailách, kroniku o najvýznamnejších udalostiach v akadémii 

a inventár. Assesori viedli s rektorom priebežnú agendu. Sekretár sa staral 

o písomnú agendu a slávnostné reči. Každý z profesorov musel každé štyri 

mesiace vytvoriť minimálne jeden model.33 

Po smrti Michelangela Unterbergera v roku 1758 sa presadil názor, že 

by sa mala zrušiť trojročná periodicita volieb. V roku 1759 bol vymenovaný 

za rektora akadémie Martin van Meytens. Narodil sa v Stockholme ako syn 

maliara, ktorý pochádzal z Haagu. Martin van Meytens bol od roku 1732 

komorským maliarom v cisárskych službách. Akadémiu riadil až do svojej 

smrti 23. marca 1770. Svoje obrovské vedomosti o umení získal na cestách 

po Holandsku, Anglicku, Francúzsku a Taliansku.34 

V šesťdesiatych rokoch 18. storočia, v čase, keď na viedenskom 

cisárskom dvore kraľovalo rokoko, začali sa vo viedenských umeleckých 

kruhoch prejavovať zmeny v umeleckých názoroch, ktoré potom viedli 

k novému umeleckému slohu – klasicizmu. Jeho vyznavačmi boli osvietenci, 

ktorí sa takto snažili obrodiť umenie. Klasicizmus favorizoval aj nový 

protektor Akadémie výtvarných umení, štátny kancelár Václav Anton 

Eusebius knieža Kaunitz, ktorý sa stal protektorom v roku 1772.35 

Reformistom stál v počiatku v ceste rektor akadémie Martin van 

Meytens.36 Preto vznikla v roku 1766 paralelne k „cisárskej“ Akadémii 

výtvarných umení modernejšie zameraná Medirytecká akadémia, ktorá sa 

zameriavala na vyučovanie grafických techník.37 Martin van Meytens zomrel 

v roku 1770. Následne prišlo k veľkej reorganizácii viedenských umeleckých 

 
32 PÖTZL-MALÍKOVÁ, Mária: F. X. Messerschmidt a záhada jeho charakterových hláv. Bratislava : Albert 

Marenčin vydavateľstvo PT, 2004, s. 34.  
33 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 25-26.  
34 Tamže, s. 28. 
35 PÖTZL-MALÍKOVÁ, Mária: F. X. Messerschmidt, s. 32. 
36 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 362. 
37 PÖTZL-MALÍKOVÁ, Mária: F. X. Messerschmidt, s. 32-33. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

19 
 

škôl. Všetky inštitúcie boli zlúčené do novej Akadémie maliarstva, 

sochárstva a stavebníctva. A nielen to. Kaunitz chcel, aby aj všetky remeslá 

spojené s umením a stavebníctvom boli podriadené pod Akadémiu.38  

Doba vlády Jozefa II. znamenala pre akadémiu významné zmeny tak 

v personálnej, ako aj v organizačnej oblasti. Personálne zmeny odzrkadľovali 

nástup klasicizmu. V roku 1783 Kaunitz povolal Henricha Függera, ktorý bol 

päť rokov ako štipendista v Ríme a ktorý práve dokončil svoju prvú väčšiu 

zákazku v zámku Caserta. Novými posilami akadémie sa stali Fridrich 

Brand, Johann Frister, Johann Baptist Lampi a ďalší. Pokiaľ ide o 

priestorové zabezpečenie, akadémia po zrušení jezuitskej rehole (teda ešte 

počas vlády Márie Terézie) získala vo Viedni budovy na Ulici svätej Anny (St. 

Anna Gasse). Celá akadémia sa sem presťahovala definitívne až v roku 1786. 

Reorganizačné zmeny kniežaťa Kaunitza schválil Jozef II. v roku 1786. 

Akadémia sa po ich realizácii skladala z ôsmich škôl: 1. kresliarska škola pre 

začiatočníkov; 2. antická škola; 3. prírodná kresliarska škola; 4. škola 

krajinkárskeho kreslenia; 5. škola architektúry; 6. škola medirytectva; 7. 

kresliarska škola pre kovopracovníkov s vyučovaním aj v nedeľu 

a vo sviatočné dni; 8. škola kresličov na komercionálny materiál. Túto školu 

navštevovali rôzni mladí ľudia, ktorí pracovali vo fabrikách a spracovávali 

napríklad tapety, vreckovky, uteráky atď. Na akadémii sa nachádzala aj 

katedra anatómie pre maliarov a sochárov.39  

V roku 1794 zomrel významný protektor akadémie, knieža Kaunitz. 

Skončila sa tým ďalšia významná etapa v dejinách akadémie. Nástupcom 

Kaunitza sa stal štátny minister, gróf Johann Philipp von Coblenz. Ten bol 

protektorom školy v ťažkých dobách napoleonských vojen, ktoré si 

pochopiteľne vyžadovali ťažké úsporné opatrenia.  

Pokiaľ ide o študentov z Bratislavskej stolice, tak na Akadémii 

výtvarných umení vo Viedni študovalo do konca 18. storočia (do roku 1799) 

56 takýchto študentov. Najviac pochádzalo z Bratislavy (48 študentov, 85,7 

%), štyria boli z Trnavy (7,1 %), po jednom boli z Malaciek (1,7 %) a Stupavy 

(1,7 %). U dvoch študentov je iba uvedené, že pochádzali z Bratislavskej 

stolice (3,5 %).40  

 

 

 

 

 

 
38 WAGNER, Walter: Die Geschichte der Akademie, s. 42-47. 
39 Tamže, s. 27-30; MRAZ, Simon: Die Geschichte der Akademie, s. 51-75; CZEIKE, Felix: Historisches 

Lexikon Wien, s. 30-31. 
40 Archiv der Akademie der bildenden künste Wien, Nahmen Register aller deren, welche die von Ihro Kai. Und 

Konigl. Cath. Mai. Carolo Sexto Anno 1725 aufgerichtete, Anno 1726 den 20. Aprilis aber das erste Wahl 

erofnete freye Hof Akademie der Mahlerey, Bildhauerey und Baukunst frequentiret haben busam getragen. 

Von Leopold Adam Wasserberg, der Academie Secretario und 1740 angefangen. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

20 
 

Graf 2: 

 
 

Na základe horeuvedených údajov možno konštatovať, že na Akadémii 

výtvarných umení vo Viedni študovalo v skúmanom období pomerne veľké 

množstvo študentov špeciálne z mesta Bratislavy. Najdôležitejším dôvodom 

bola s najväčšou pravdepodobnosť geografická blízkosť Viedne, dôležitou 

však bola aj atraktivita tejto známej školy. Pre porovnanie – z celého Uhorska 

na tejto škole v 18. storočí študovalo 260 študentov.41 To znamená, že 48 

študentov z mesta Bratislavy predstavuje percentuálne 18,4 % zo študentov 

z celého Uhorska. Počet študentov z celej Bratislavskej stolice (56) 

predstavuje 21,5 % z celkového počtu študentov z Uhorska.42  

Z významnejších absolventov akadémie sa treba bližšie zastaviť pri 

Danielovi Schmidellim. Daniel Schmidelli (1705 – 1779), (jeho meno sa 

uvádza aj v tvaroch – Schmödelly, Schmideli, Schmitteli, Schmidely, 

Schmidelly, Schmidelius) bol žiakom bratislavského portrétistu a maliara 

zátiší Ernesta Fridricha Kamaufa (1696 – 1762). V rokoch 1726 – 28 

študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni.43 Vo Viedni sa v roku 

1731 oženil. Bol ovplyvnený najmä dvorskými portrétistami a riaditeľmi 

viedenskej Akadémie Jacobom von Schuppenom a Martinom Meytensom. 

V roku 1735 už bol v Bratislave. Schmidelli bol obľúbeným portrétistom 

šľachty i bratislavského mestského patriciátu. Ako píše vo svojej monografii 

Anna Petrová-Pleskotová,44 „Schmidelliho celofigurálne portréty Márie Terézie, 

Jozefa II., Jozefa Illésházyho II. s neodmysliteľnými inscenačnými rekvizitami 

barokových reprezentačných podobizní – charakterizuje bezpečné zvládnutie 
 

41 KISSNÉ BOGNAR, Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526 – 1789. Budapest : Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Levéltár, 2004, s. 309-319.  
42 KAMENICKÝ, Miroslav – SZÖGI, László: Študenti z Bratislavskej stolice, s. 164-168. 
43 VÁVROVÁ-ŠTIBRANÁ, Ingrid: Podobizne absolventiek šľachtického vzdelávacieho inštitútu Notre Dame 

v Bratislave: Katalóg doposiaľ známych portrétov „uniformovaných“ i „neuniformovaných“ chovaniek 

z druhej polovice 18. storočia. In: Ars, 2003, 2, s. 126.  
44 PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: Maliarstvo, s. 89. 
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veľkého formátu a diferencované tlmočenie kvalít drahých čipiek, výšiviek, 

brokátu, hodvábu a klenotov“.45 V Bratislave pôsobil údajne ako učiteľ 

kreslenia v kláštore kanonistiek svätého Augustína rehole Notre Dame.46 

Schmidelliho žiakom v Bratislave bol hluchonemý František Osvald (1698 – 

1775), ktorý ako portrétista pôsobil v službách Esterházyovcov. V roku 1775 

zomrela jeho o osem rokov staršia manželka Anna Mária. Sám Schmidelli 

zomrel 10. mája 1779 v dome Pilippiovcov v Bratislave ako 74-ročný.47  

Ďalším významným absolventom z Bratislavy bol Adam Fridrich Oeser. 
Adam Friedrich Oeser sa narodil 17. februára 1717 v Bratislave.48 Jeho 

otcom bol vandrovný remenársky tovariš Johann Friedrich Oeser z Berlína, 

matkou dcéra bratislavského remeselníka Rosina Schwarzöhrlová (1695 – 

1786). Oeser sa narodil ako nemanželské dieťa, otec rodinu krátko po 

narodení Adama opustil. Odišiel do Čiech, kde čoskoro tragicky zahynul. 

Adamova matka Rosina sa potom v roku 1720 vydala za Johanna Christiana 

Plackenbergera, s ktorým mala šesť detí. Rodina bola evanjelického 

vierovyznania. Adam Friedrich Oeser študoval v rokoch 1722 – 1724 na 

bratislavskom evanjelickom lýceu. Následne vstúpil do učenia u cukrárskeho 

majstra. V roku 1728 cukrársku profesiu zanechal. Začal študovať maľbu 

u bratislavského maliara Ernesta Friedricha Kamaufa (1696 – 1749). V roku 

1730 od Kamaufa odišiel a presťahoval sa do Viedne, kde začal študovať na 

Akadémii výtvarných umení, nie však ako oficiálne zapísaný poslucháč.49 

Akadémiu v tom čase viedol Jacob van Schuppen (1670 – 1751). Členmi 

učiteľského zboru boli Martin van Meytens (1695 – 1770), Daniel Gran (1694 

– 1757), Paul Troger (1698 – 1762) a Giuseppe Galli Bibiena (1696 – 1757). 

Pobyt vo Viedni si mohol dovoliť vďaka podpore príbuzného, ktorý tam 

pôsobil ako lekár u anglického vyslanca. Po niekoľkých rokoch vo Viedni sa 

Oeser vrátil do Bratislavy. Stal sa tu žiakom sochára Georga Rafaela 

Donnera.50  

Do Viedne sa vrátil vďaka súťaži na biblickú tému Abrahámova smrť, 

ktorú vypísala viedenská Akadémia výtvarných umení. Oeser spĺňal 

podmienku súťaže, podľa ktorej sa na nej mohli zúčastniť aj neregulárni 

študenti akadémie, ak školu navštevovali minimálne tri mesiace. Oeser súťaž 

vyhral a získal zlatú medailu.51  

 
45 Tamže. 
46 VÁVROVÁ-ŠTIBRANÁ, Ingrid: Podobizne, s. 126.  
47 Tamže, s. 126. Autorka uvádza aj ďalšiu literatúra o Schmidellim.  
48 WENZEL, Michael: Adam Friedrich Oeser: Theorie und Praxis in der Kunst zwischen Aufklärung und 

Klassizismus. Weimar : VDG, 1999.  
49 LUKOVÁ, Jana a kol.: Adam Friedrich Oeser, s. 12.  
50 Georg Rafael Donner (24. 5. 1693, Esslin, Rakúsko – 15. 2. 1741, Viedeň) bol priekopníkom barokového 

klasicizmu v strednej Európe. Študoval na súkromnej viedenskej akadémii Petra Strudela. Do Bratislavy prišiel 

na pozvanie ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho.  
51 LUKOVÁ, Jana a kol.: Adam Friedrich Oeser, s. 15; DÜRR, Alphons: Adam Friedrich Oeser. Ein Beitrag zur 

Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts. Eingereicht als Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 

philosophischen Doktorwürde an der Universität Leipzig. Leipzig 1879, s. 24.  
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V roku 1739 Oeser odišiel do Drážďan. Tu sa uplatnil ako maliar 

divadelných dekorácií pre tamojšiu operu, portrétista a autor nástenných 

a stropných malieb. V roku 1756 vypukla sedemročná vojna. Drážďany 

obsadilo pruské vojsko Fridricha II. Oeser sa so svojou rodinou presťahoval 

na zámok Dahlen pri Lipsku, ktorý už pred rokom na objednávku grófa 

z Bünau začal vyzdobovať. Odtiaľ sa v roku 1759 Oeser s rodinou 

presťahoval do Lipska. Vo februári 1764 Oesera vymenovali za riaditeľa novej 

umeleckej akadémie, ktorá sa nazývala Kresliarska, maliarska 

a architektonická akadémia Lipsko (Zeichnungs- Mahlerey, und Architectur-

Academie Leipzig).  

Ďalšou zaujímavou osobnosťou, ktorá nielenže študovala na viedenskej 

Akadémii, ale tam aj pôsobila vo funkcii profesora a má tiež priamy vzťah k 

Bratislave, bol František Xaver Messerschmidt. Profesorom sochárstva na 

akadémii bol v rokoch 1769 – 1772.52 

F. X. Messerschmidt sa síce v Bratislave nenarodil, prežil tu však 

poslednú kapitolu svojho života. Narodil sa 6. februára 1736 v Nemecku, vo 

švábskom meste Wiesensteig (nachádza sa medzi Stuttgartom a Ulmom). 

Pochádzal z garbiarskej rodiny. Umelecké nadanie zdedil po matke, ktorá 

pochádzala z rezbárskej rodiny Straubovcov. Z tejto rodiny pochádzalo 

viacero známych sochárov. Výtvarné nadanie sa neprejavilo len u F. X. 

Messerschmidta, ale aj u jeho mladšieho brata Jána Adama Messerschmidta 

(nar. 1738). Ten sa po absolvovaní Akadémie výtvarných umení vo Viedni 

usadil v Bratislave a stal sa uznávaným mestským sochárom.  

F. X. Messerschmidt vyrástol v Mníchove v dome svojho strýka sochára 

Johanna Baptistu Strauba, neskôr prežil dva roky v dielni Philippa Jakoba 

Strauba, ďalšieho sochára z jeho rodiny, v Grazi. V devätnástich rokoch 

odišiel študovať na Akadémiu výtvarných umení do Viedne. Po ukončení 

štúdií zostal vo Viedni, kde získal zákazky cisárskeho domu (niektoré z 

týchto zákaziek, prevedených v barokovom štýle, sa dochovali, napr. 

bronzové sochy Márie Terézie a Františka Štefana Lotrinského, ktoré sú 

uložené v rakúskej galérii v Belvedéri). Messerschmidt tvoril sochy 

nezvyčajne realistické a jednoduché, pod rozhodujúcim vplyvom Balthasara 

Ferdinanda Molla. K tomuto štýlu patria aj dve nadživotné cínové sochy 

cisárskeho páru, vytvorené medzi rokmi 1764 až 1766, a diela s 

náboženskou tematikou. Svoju barokovú tvorbu zakončil bustou súdneho 

lekára Gerharda van Swieten, ktorú daroval cisárovnej.  

Po prelome v tvorbe, ku ktorému došlo, keď mal 33 rokov, sa začali 

objavovať jeho neoklasické diela, v ktorých Messerschmidt zúročil skúsenosti 

získané v roku 1765 počas študijnej cesty do Ríma. Jedným z úvodných diel 

tohto obdobia je hlava známeho lekára Franza Antona Mesmera. Do tohto 

obdobia (1770 – 1772) spadá aj začiatok jeho tvorby „charakterových hláv“, 

 
52 Všetky údaje o Messerschmidtovi pochádzajú z práce: PÖTZL-MALÍKOVÁ, Mária: F. X. Messerschmidt, s. 

11-55.  
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ktorý bol spojený s istými paranoidnými myšlienkami a halucináciami, 

ktorými majster začal trpieť. Neskôr sa jeho stav zhoršil natoľko, že v roku 

1774, keď opätovne žiadal o funkciu vedúceho profesora na Akadémii, kde 

vyučoval od roku 1769, bol vylúčený z výučby. Rozhorčený Messerschmidt 

opustil Viedeň a odsťahoval sa najprv do rodného Wiesensteigu, odtiaľ v tom 

istom roku do Mníchova. Tu čakal dva roky na sľúbené miesto pri dvore. 

Napokon odišiel v roku 1777 do Bratislavy, kde pracoval jeho brat Johann 

Adam ako sochár. Tu strávil svojich posledných šesť rokov života a živil sa 

predajom svojich diel, pričom sa venoval aj tvorbe svojich známych 

„charakterových hláv“.  

Voľba Bratislavy mala pre Messerschmidta veľké výhody. Bolo to 

prostredie ovplyvnené Viedňou, na druhej strane tu mal odstup od svojich 

viedenských kolegov a mohol robiť, to mu vyhovovalo. V meste žil jeho 

mladší brat, u ktorého našiel domov. Jeho brat sa v Bratislave usadil už po 

štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni v roku 1767. Meštianske 

právo tu získal v roku 1776. V roku 1772 si postavil oproti vtedajšiemu 

Zelenému trhu (na rohu Kolárskej ulice a námestia SNP) dom. Prízemné 

miestnosti uvoľnil bratovi Františkovi Xaverovi. F. X. Messerschmidt býval 

u svojho brata tri roky. V roku 1780 si kúpil na Zuckermandli vlastný dom. 

Tu potom tvoril a býval až do svojej smrti 19. augusta 1783.53 

Treťou viedenskou akadémiou, ktorou sa budeme zaoberať, je 

Technická vojenská akadémia ( K. und K. Technische Militär-Akademie in 

Wien, zvaná aj Akadémia vojenského inžinierstva – K. K. Ingenieur und Genie 

Akademie in Wien). Provizórne bola založená v roku 1717. Definitívne začala 

fungovať od roku 1720. Bola najstarším vojenským vzdelávacím ústavom 

svojho druhu. 

Za otca myšlienky založenia tejto vzdelávacej ustanovizne je 

považovaný „radca troch cisárov“ poľný maršal princ Eugen Savojský. Počas 

vojny o španielske dedičstvo dôverne spoznal nedostatky rakúskeho 

vojenského inžinierstva. Preto nabádal rakúskeho cisára Karola VI., aby bolo 

založené zodpovedajúce vzdelávacie zariadenie. Ako už bolo vyššie uvedené, 

Karol VI. následne takúto akadémiu provizórne založil v roku 1717. 

Definitívne začala svoju činnosť v roku 1720.54 Jej prvým prodirektorom sa 

stal známy matematik, geodet, astronóm a staviteľ pevností Ján Jakub 

Marinoni (Johann Jakob Marinoni). Narodil sa v roku 1676 v Udine 

(Taliansko). Po presídlení do Viedne sa stal viedenským dvorským 

matematikom a astronómom. Je známy ako tvorca línie opevnení 

viedenských predmestí (1706).55  

 
53 PÖTZL-MALÍKOVÁ, Mária: F. X. Messerschmidt, s. 62.  
54 JANACZEK, Gerhard: Tüchtige Officirs und rechtschaffene Männer. Wien : Vitalis, 2007, s. 78 a n.  
55 KAMENICKÝ, Miroslav: Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. 

Bratislava : SAP, 2006, s. 34. 
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Škola nemala v počiatočnom období svojej existencie vyslovene 

vojenský charakter. Poslucháči neboli zaviazaní k službe v armáde. Personál 

školy tvorili spočiatku len štyri osoby – dvaja vojaci a dvaja civilisti, pričom 

vyučovali civilisti. Poslucháči nebývali v kasárňach. Schádzali sa na 

prednáškach, ktoré sa konali vo vlastnom dome civilného prodirektora J. J. 

Marinoniho. V roku 1739 bola škola spojená so sirotincom, ktorý bol 

založený vďaka nadácii baróna Richthausena von Chaos. Vtedy mala 250 

študentov a nazývala sa Inžinierska škola Chaosovej nadácie (Ingenieur-

Schule im Chaoseschen Stift). V roku 1755 bola oddelená od Chaosovej 

nadácie. Nasťahovala sa do Königsegského paláca v Gumpendorfe (dnes na 

Gumpendorfergasse vo Viedni). V roku 1760 mala táto akadémia 136 

študentov. V roku 1770 bol ústav presťahovaný do budovy Savoyskej 

rytierskej akadémie. V roku 1784 dostala časť budovy Tereziána na 

Favoritenstrasse vo Viedni.56 

Celkovo na vojenskej akadémii študovalo 36 študentov z Bratislavskej 

stolice. Opäť, podobne ako pri ďalších skúmaných školách, najviac 

študentov pochádzalo z Bratislavy (29, 80,5 %)57. Traja boli z Trnavy (8,3 %) 

a po jednom z Diakoviec (2,7 %), Kopčian (2,7 %), zo Serede (2,7%) a 

zo Svätého Jura (2,7 %).58  

 

Graf 3: 

 
 

 
56 UHLÍŘ, Lubomír: Rakouské vojenské školství. [online] Dostupné na internete: 

<https://www.primaplana.cz/news/rakouske-vojenske-skolstvi/>  
57 Zoznam študentov z Bratislavy spolu s ich krátkymi charakteristikami sme publikovali v štúdii 

KAMENICKÝ, Miroslav: Študenti z Bratislavy na Technickej vojenskej akadémii vo Viedni do roku 1800. In: 

Historia mea vita. Zost. Imrich Purdek. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 152-157.  
58 Zoznam študentov z Bratislavskej stolice sme publikovali v práci – SZÖGI, László – KAMENICKÝ, 

Miroslav: Študenti z Bratislavskej stolice, s. 179-183 (študenti z Bratislavy) a s. 318-319 (mimobratislavskí 

študenti).  

https://www.primaplana.cz/news/rakouske-vojenske-skolstvi/%3e
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Medzi študentmi z Bratislavy nachádzame viacero študentov 

pochádzajúcich z jednej rodiny. Napríklad z rodiny Krisar pochádzali štyria 

študenti: 

Krisar Paulus Jonas. Narodil sa v 1748 v Bratislave. Do akadémie prišiel 

ako 16-ročný. Zapísaný do matriky poslucháčov akadémie 8. decembra 

1764; štúdium ukončil 1766. Následne pôsobil ako kadet v pešom pluku 

plukovníka Siskovicsa. Poznámka: Spolu s ním študoval v akadémii aj jeho 

brat Samuel Alexander.59  

Krisar Samuel Alexander. Narodil sa v roku 1744 v Bratislave. Do akadémie 

prišiel ako 20-ročný – zapísaný 8. decembra 1764; štúdium ukončil 1766. 

Následne pôsobil ako kadet v pešom pluku grófa Batthyányiho.60  

Krisar Matthias. Narodený 1753 v Bratislave. Do akadémie prišiel ako 17-

ročný, zapísaný 12. septembra 1770, štúdium ukončil 1773. Po odchode 

z akadémie pôsobil ako praktikant v riaditeľskej kancelárii v Sibiu 

(Hermannstadt, Nagyszeben) v Sedmohradsku.61  

Krisar Josephus. Narodený 1755 v Bratislave. Do akadémie prišiel ako 16-

ročný, zapísaný 9. augusta 1771, štúdium ukončil 1774. Po odchode 

z akadémie pôsobil v kancelárii Uhorskej kráľovskej komory v Bratislave.62  

 

Z rodiny Újházy tu boli dvaja bratia: 

Újházy Wilhelmus, von. Narodený v roku 1764. Do akadémie prišiel ako 16-

ročný, jeho otcom bol generál habsburskej armády. Do akadémie sa zapísal 

24. marca 1775, štúdium ukončil 1778. Následne pôsobil ako vlajkonosič – 

kadet v pešom regimente Arhemberg.63 

Újházy Carolus, von. Narodený 1761. Do akadémie vstúpil ako 17-ročný 11. 

mája 1778. Jeho otcom bol generál habsburskej armády. V roku 1778, teda 

v roku, kedy Karol začal študovať na akadémii, ukončil tu štúdium jeho brat 

Wilhelm. Karol Ujházy študoval na akadémii do roku 1782. Následne pôsobil 

ako kadet v ženijnom vojsku.64  

 

A podobne v matrike akadémie nachádzame dvoch bratov Schneemayerovcov 

a dvoch Zichyovcov: 

Schneemayer Godofredus. Narodený 1766. Jeho otcom bol obchodník 

s drevom. Do akadémie vstúpil ako 15-ročný 23. mája 1781, štúdium 

ukončil v roku 1785. Čiže študoval nezvyklo dlho (5 rokov). Následne pôsobil 

ako kadet v pešom regimente Hildburghausen.65 

 
59 GATTI, Friedrich: Geschichte der K. und K. Technischen Militär-Akademie, I. Wien : W. Braumüller, 1901, s. 

229. 
60 Tamže, s. 229.  
61 Tamže, s. 289. 
62 Tamže, s. 292. 
63 Tamže, s. 303. 
64 Tamže, s. 314. 
65 Tamže, s. 328. 
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Schneemayer Ferdinandus. Nar. 1769. Jeho otcom bol obchodník 

s drevom. Do akadémie vstúpil ako15-ročný 29. októbra 1784. Štúdium 

ukončil 1785. V matrike je pri jeho mene poznámka, že bol zo štúdia 

vylúčený.66  

Zichy Franciscus, gróf. Nar. 1785. Do akadémie vstúpil v nezvyklo nízkom 

veku – ako 11-ročný 3. mája 1786. Štúdium ukončil v roku 1787.67 

Zichy Leopoldus, gróf. Do akadémie nastúpil ako 14-ročný 3. mája 1786 

spolu s bratom Františkom. Štúdium ukončil spolu s bratom v roku 1787.68  

 

Na záver sme si nechali ešte jedného pozoruhodného absolventa tejto 

školy, ktorý sem síce nastúpil až v roku 1800, predsa nezaškodí si o ňom čo 

to povedať. Ide o Vincenta Esterházyho (Eszterházy, Esterházi). Narodil sa 

25. októbra 1786 v Bratislave.69 Bol príslušníkom zvolenskej vetvy rodu 

Esterházy. Jeho otcom bol Karol Esterházy (1756 – 1828), matkou Alžbeta, 

rod. Festetičová. Mal brata a sestru. Do akadémie vstúpil ako 14-ročný 

v roku 1800. Štúdium ukončil v roku 1803. Následne slúžil v armáde., v 

roku 1805 nadporučík, 1809 kapitán, 1827 plukovník, potom generálmajor. 

V roku 1805 sa zúčastnil na ťažení do Talianska. V roku 1809 sa 

vyznamenal v bitke pri Asperne, v ktorej Napoleon utrpel prvú porážku.70 

Vincent Esterházy bojoval aj v ďalších bitkách napoleonských vojen (1813 – 

1814). V roku 1814 bol vyznamenaný Radom Márie Terézie. V roku 1817 sa 

oženil – jeho manželkou sa stala Mária Sofia Lichtensteinová. V roku 1827 

sprevádzal so svojím vojenským oddielom pápeža Pia VII. na jeho ceste 

z francúzskeho vyhnanstva do Ríma. Istý čas tiež pôsobil ako veliteľ 

vojenských útvarov v Brne. Bol majiteľom panstva Sládkovičovo. Zomrel 19. 

októbra 1835 v Ledniciach (Česká republika) vo veku 47 rokov.71 

Na záver možno konštatovať, že na troch popredných viedenských 

akadémiách, ktorými sme sa zaoberali, študovalo v 18. storočí celkovo 176 

študentov z Bratislavskej stolice. Pokiaľ ide o lokality, z ktorých pochádzali, 

ďaleko najviac študentov bolo z Bratislavy (133, čo predstavuje 75,5 %). 

Z Trnavy bolo 20 študentov (11,3 %), z Modry a Šamorína po štyroch (po 2, 2 

%), po dvoch boli z Bernolákova, zo Serede a zo Zlatých Klasov (po 1,1 %), po 

 
66 Tamže, s. 339. 
67 Tamže, s. 365. 
68 Tamže, s. 365. 
69 Vincent Esterházy. In: Slovenský biografický slovník. II. zväzok. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 32; 

Vincent Esterhazy de Galantha [online]. Dostupné na intenete:  

<https://gw.geneanet.org/ptexier?lang=en&n=esterhazy+de+galantha&oc=0&p=vincent> [cit. 2020-12-12]. 
70 Bitka pri Asperne sa odohrala 21. – 22. mája 1809 medzi Francúzskom a habsburskou monarchiou východne 

od Viedne pri rakúskych obciach Aspern a Essling. Bitka skončila porážkou francúzskeho cisára Napoleona 

Bonaparta. Napoleon však následne v bitke pri Wagrame zvíťazil, a tak odčinil svoju porážku pri Asperne.  

KOVAŘÍK, Jiří: Napoleon na Dunaji. Aspern a Wagram. Praha : Epocha, 2009, s. 110 a n.  
71 Vincent Esterhazy de Galantha [online]. Dostupné na intenete:  

<https://gw.geneanet.org/ptexier?lang=en&n=esterhazy+de+galantha&oc=0&p=vincent> [cit. 2020-12-12];  

KAMENICKÝ, Miroslav – SZÖGI, László: Študenti z Bratislavskej stolice, s. 181;  Vincent Esterházy. In: 

Slovenský biografický slovník, s. 32. 

https://gw.geneanet.org/ptexier?lang=en&n=esterhazy+de+galantha&oc=0&p=vincent
https://gw.geneanet.org/ptexier?lang=en&n=esterhazy+de+galantha&oc=0&p=vincent
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jednom z Pezinka, Jasloviec (dnes Jaslovské Bohunice), Malaciek, zo 

Stupavy, z Diakoviec, Kopčian, zo Svätého Jura (po 0,5 %). Dvaja študenti 

pri zápise uviedli všeobecne len Bratislavskú stolicu (1,1 %).72  

 

 

Graf 4 

 
 

Resume: 

Students from Bratislava county on Vienna academies in 18th century 

This study is about students, who came from Bratislava county to study at 3 

prominent Vienna academies: Josephinian Military Academy of Surgery (simply 

Josephinum), Academy of Fine Arts and  Royal Technical Military Academy.  We can 

say in general, that universities in Vienna were being frequently visited by students 

from Bratislava county in the Middle Ages and in Earl Modern  Period.  In 18th 

century, most students were studying at Vienna university (543 students). At 

Josephinian Military Academy of Surgery studied 84 students in 18th century, at 

Academy of Fine Arts 56 students and at Royal Technical Military Academie 36 

students. Josephinian Military Academy of Surgery was established in 1784. 

Teachings there lasted 2 years. In 1786 Josephinun gained university rights ( to 

grant titles magister, doctor). Academy of Fine Arts was established in 1692. Many 

graduates from Bratislava county became significant artists. Royal Technical 

Military Academy  was established in 1717. Father of idea to establish this school 

was Field Marshal  Prince Eugen of Savoy.  

 
72 GATTI, Friedrich: Geschichte, s. 229 a n.  
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Problematika inštitucionálneho systému vzdelávania učiteľov 

národných škôl v Československej republike v rokoch 1918 – 

1938* 

 

Jaroslav Durec  

 

Otázka reformy vzdelávania učiteľov národných škôl v kontexte 

navrhovaných koncepcií českými univerzitnými profesormi pedagogiky 

pred vznikom Československej republiky 

Otázka reformy vzdelávania učiteľov národných škôl, t. j. súčasných 

učiteľov prvého  a druhého stupňa základných škôl, predstavuje v dejinách 

školstva a pedagogiky, resp. v dejinách učiteľstva pomerne zložitú 

problematiku. Ak ju chceme správne pochopiť, musíme zobrať do úvahy 

viaceré atribúty spojené s profesiou učiteľa a ich odbornou prípravou. 

Reforma školstva, reforma vysokoškolského vzdelávania učiteľstva a vedecké 

zameranie pedagogiky predstavovali tri základné piliere, ktoré boli úzko 

previazané, a na ich tvorbe sa podieľali zástupcovia z radov učiteľov, 

univerzitní profesori a v neposlednom rade predstavitelia politických strán.1 

Úsilia o zavedenie vysokoškolského vzdelávania učiteľov siahajú do 19. 

storočia.2 Významný pedagóg a prvý český univerzitný profesor pedagogiky 

Gustav Adolf Lindner3 v roku 1874 vypracoval návrh s názvom Vysoká škola 

pedagogická, ktorý o niekoľko rokov neskôr, v roku 1880, na učiteľskom 

zjazde prijalo české učiteľstvo za svoj program. Nevýhodou uvedeného 

návrhu bolo, že vysokoškolské odborné pedagogické vzdelanie nenavrhoval 

vo všeobecnosti pre učiteľov všetkých stupňov, ale len pre tých učiteľov, ktorí 

sa pripravovali na vyššie funkcie: riaditelia škôl, učitelia učiteľských ústavov, 

zemskí školskí inšpektori a pod. Okrem toho návrh G. A. Lindnera 

nezohľadňoval praktickú prípravu na cvičných školách a vecné vzdelávanie v 

aprobácii predmetov. Základom návrhu malo byť rozsiahle pedagogicko-

 
* Štúdia vznikla za podpory Grantu Univerzity Komenského UK/168/2020 Historický vývoj vzdelávania 

učiteľstva a dejiny Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od založenia do presťahovania 

do Trnavy. 
1 KASPER, Tomáš – KASPEROVÁ, Dana: ,,Nová škola” v meziválečném Československu ve Zlíně. Praha : 

Academia, 2020, s. 50-51. 
2 Spočiatku sa začali tvoriť návrhy na zavedenie vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Čechách, resp. v 

Predlitavsku. Na území Slovenska, teda v Zalitavsku, považovali slovenskí vzdelanci za úspech dosiahnutie 

štvorročného štúdia na učiteľských ústavoch v zmysle zákonného článku XXXVIII. z roku 1868. Po ukončení 

štúdia na učiteľských ústavoch sa predpokladalo, že učitelia si budú svoje vzdelanie prehlbovať 

prostredníctvom združenia v učiteľských spolkoch, kde sa uskutočňovali pravidelné porady o najnovších 

poznatkoch v pedagogike a didaktike. Zároveň cennou pomôckou na prehĺbenie odborného vzdelania bola 

pedagogická tlač, ktorá sa na rozvíjala najmä v 2. polovici 19. storočia. Napriek tomu, že na území Slovenska 

malo ľudové školstvo svoju významnú pozíciu, potreba vysokoškolského vzdelávania učiteľov sa 

nezdôrazňovala medzi slovenskými vzdelancami až do takej miery, aby to vzbudilo väčší ohlas. Z tohto 

dôvodu mapujeme v štúdii predovšetkým český pohľad na problematiku vysokoškolského vzdelávania 

učiteľov.  
3 Na Filozofickej fakulte českej univerzite Karlo-Ferdinandovej bol 17. augusta 1882 menovaný za prvého 

českého profesora pedagogiky. Vyučoval okrem pedagogiky tiež psychológiu a sociológiu.   
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didakticko-psychologické vzdelanie, filozoficky orientované. Vysokú školu 

pedagogickú navrhoval zriadiť mimo rámec univerzity ako samostatnú 

vzdelávaciu inštitúciu.4     

Na začiatku 20. storočia v roku 1904 vypracoval nový návrh na 

zavedenie vysokoškolského vzdelávania učiteľov ďalší český univerzitný 

profesor pedagogiky František Drtina. Tento návrh prešiel určitým vývojom. 

Spočiatku navrhoval zaviesť vysokoškolské vzdelávanie budúcich učiteľov na 

reformovanej Filozofickej fakulte českej univerzite Karlo-Ferdinandovej, ktorá 

mala štúdium organizovať dvoma smermi: 1. vedecká príprava poslucháčov 

na akademickú dráhu; 2. odborná príprava, ktorá sa okrem vzdelávania 

budúcich učiteľov stredných škôl, mala súčasne venovať aj vzdelávaniu 

učiteľov nižších stupňov škôl. Kritizovaná tzv. ,,dvojkoľajnosť” v organizácii 

štúdia na filozofickej fakulte zabraňovala jej primárnemu poslaniu 

pripravovať vedeckých pracovníkov. Z tohto dôvodu F. Drtina upravil svoj 

návrh a podporil úsilie o zriadenie školskej (pedagogickej) fakulty, aby sa 

tým umožnilo filozofickej fakulte venovať svoju pozornosť len vzdelávaniu 

vedeckých pracovníkov. Školská fakulta mala byť vybavená vhodnými 

odbornými knižnicami, školskými múzeami, cvičnými školami a zamerať sa 

výhradne len na otázky výchovy a školstva. Medzi základné študijné kurzy 

navrhoval zaviesť všeobecnú pedagogiku, dejiny výchovy a školstva, vývoj 

školskej organizácie a školského zákonodarstva, kde by poslucháči 

učiteľstva boli zároveň uvádzaní do školskej praxe.5 Ani jeden z uvedených 

návrhov na vysokoškolské vzdelávanie učiteľov nenašiel pred rokom 1918 

dostatočnú podporu, a preto sa vo všeobecnosti predpokladalo, že vznik 

Československej republiky (ČSR) definitívne vyrieši problémy, ktoré boli 

späté s nespokojnosťou organizácie vzdelávania učiteľov. Podobne na území 

Slovenska sa v oblasti vzdelávania učiteľov nedosiahli významnejšie 

úspechy.           

 

Perspektívy inštitucionálneho systému vzdelávania učiteľov národných 

škôl v kontexte budovania moderného školstva ako témy prvého zjazdu 

československého učiteľstva a priateľov školstva 

V medzivojnovom období na území ČSR pôsobilo silné hnutie 

zástancov vysokoškolského vzdelávania učiteľov, a to nielen v radoch 

Československej obce učiteľskej (ČOU), ale i v politických a vo vládnych 

kruhoch. Predvojnová i medzivojnová spoločnosť vo všeobecnosti sa na 

potrebu reformy vzdelávania učiteľov, predovšetkým jej inštitucionálneho 

systému, pozerala z viacerých uhlov pohľadu. Medzi českými aj slovenskými 

pedagógmi sa vyvinuli dve silné skupiny s rozdielnymi názormi: 

,,konzervatívna” a ,,radikálna” skupina. Prvá zo skupín zložená hlavne z 

 
4 KASPEROVÁ, Dana: Československá obec učiteľská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVŠP) a reformy 

školy. Praha : Academia, 2018, s. 152-154. 
5 DRTINA, František: Universita a učitelstvo: Soubor statí. Praha : Jan Laichter, 1932, s. 250-254. 
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profesorov učiteľských ústavov žiadala ponechať naďalej učiteľské ústavy, 

prípadne ich reformovať, prispôsobiť spoločenským požiadavkám a predĺžiť 

štúdium o jeden rok, zameraný na odbornú praktickú prípravu. Druhá zo 

skupín pozostávajúca prevažne z univerzitných profesorov a bežných učiteľov 

združených v ČOU žiadala zrušiť učiteľské ústavy a nahradiť ich 

vysokoškolskými pedagogickými akadémiami. Alternatívnym riešením malo 

byť zriadenie pedagogického seminára na filozofickej fakulte. Pre budúcich 

učiteľov meštianskych škôl mali byť vytvorené prípravné univerzitné kurzy. 

Rozdielnosť názorov na finálne riešenie naliehavej reformy vzdelávania 

učiteľov, o ktorej sa viedli dlhoročné intenzívne diskusie od 2. polovice 19. 

storočia, mal s konečnou platnosťou vyriešiť pripravovaný prvý zjazd 

československého učiteľstva.6 České krajiny síce disponovali bohatšou 

tradíciou v úsilí o reformu učiteľského vzdelávania, ale táto nepriniesla 

vzhľadom na rozličné faktory želateľné výsledky.7        

Otázku reformy vzdelávania učiteľstva národných škôl podrobnejšie 

rozpracovali učitelia a iní odborníci na prvom zjazde československého 

učiteľstva a priateľov školstva v dňoch 1. až 3. júla 1920 v Prahe. V rámci 

druhej pedagogicko-didaktickej sekcie v časti pedagogika odznelo niekoľko 

referátov, ktoré hodnotili doterajší stav vzdelávania kandidátov učiteľstva a 

zároveň navrhovali ďalšie určujúce perspektívy modernizácie vzdelávacieho 

procesu. Reforma vzdelávania učiteľov bola považovaná za neodmysliteľnú 

súčasť tvoriaceho sa nového školského systému, a preto jej priaznivé 

vyriešenie nebolo len otázkou učiteľského stavu, ale išlo o celospoločenskú 

problematiku v kompetencii príslušných štátnych orgánov.  

Kľúčovými otázkami reformy vzdelávania učiteľov sa zaoberali na 

prvom zjazde československého učiteľstva referáty s názvom O reformě 

učitelského vzdělání od autora Josefa Keprta,8 Učitelské vzdělání od autora F. 

A. Soukupa,9 O praktickém vzdělání učitelském od autora Josefa Kubálka,10 

Přestup absolventů učitelských ústavů na universitu od autora Josefa Keprta. 

Spoločným ťažiskom uvedených referátov bolo zriadenie pedagogickej fakulty 

ako hlavného centra pre vzdelávanie učiteľského dorastu. Zástupcovia 

učiteľského stavu a ČOU nadviazali na návrh vysokoškolského vzdelávania 

učiteľov podľa F. Drtinu z roku 1904, v ktorom predstavil organizáciu 

školskej (pedagogickej) fakulty s vlastnými stolicami (katedrami), 

docentúrami, ústavmi a cvičnými školami. Cvičné školy mali byť zároveň 

priestorom pre vedecké skúmanie nových pedagogických teórií, didaktických 

 
6 KÁDNER, Otakar: K otázce reformy učitelského vzdělání. In: Pedagogické rozhledy, 1918, roč. 28, č. 1 – 3, s. 

2-10.  
7 K situácii pre vznikom ČSR bližšie pozri: KASPEROVÁ, Dana: Československá obec učiteľská, s. 152-159. 
8 Josef Keprta – okresný školský dozorca v Prahe. 
9 F. A. Soukup – okresný školský dozorca v Benešove. 
10 Josef Kubálek – profesor učiteľského ústavu v Hradci-Králové. 
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metód, zásad atď.11 Ideálnym riešením z pohľadu zástancov vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov národných škôl malo byť zavedenie jednotného 

štvorročného vysokoškolského vzdelávania na pedagogických fakultách, 

ktoré by boli priamo súčasťou univerzity a rovnocenné s ostatnými 

doterajšími fakultami, prípadne sa navrhovalo zriadiť pedagogické fakulty 

ako samostatné fakulty mimo univerzitu vo veľkých mestách. Práve druhá 

možnosť, t. j. prípadný urýchlený vznik samostatných pedagogických fakúlt, 

poukazovala na dôležitosť a zároveň naliehavosť zavedenia vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov, pretože učiteľské ústavy z hľadiska hodnotenia úrovne 

ich všeobecného a odborného vzdelávania nedosahovali spoločnosťou 

želateľné výsledky. Okrem toho viacerí zástupcovia požiadaviek učiteľstva sa 

stotožňovali s myšlienkou zriadenia samostatnej pedagogickej fakulty len 

ako s núdzovým a dočasným riešením, pretože v ich perspektívach nemohla 

takto zriadená pedagogická fakulta úspešne vykonávať svoje poslanie.12  

Naopak, prvá možnosť, ktorá predstavovala pedagogickú fakultu ako 

dôležitú súčasť univerzity a rovnocennú s ostatnými fakultami so 

štandardnou dĺžkou štúdia sledovala niekoľko žiadateľných cieľov: 1. 

zrovnoprávnenie poslucháčov učiteľstva s ostatnými poslucháčmi univerzity; 

2. sprístupnenie vedeckých ústavov a knižníc z iných fakúlt poslucháčom 

učiteľstva; 3. prepojenie organizácie štúdia na pedagogickej fakulte s inými 

fakultami, hlavne s filozofickou a s prírodovedeckou fakultou. Na základe 

týchto cieľov sa z organizácie a postavenia pedagogickej fakulty, zaradenej do 

štruktúry univerzity, odvodzoval ďalší významný atribút, charakteristický 

pre vzdelávanie budúcich učiteľov – problematika úzkeho prepojenia 

teoretickej a praktickej formy prípravy ako dôležitej súčasti reformy 

vzdelávania učiteľov. Práve uvedená problematika sa sčasti ukázala ako 

vhodný argument na kritiku pedagogických fakúlt, ktorú jej odporcovia 

považovali za nevhodnú pre vzdelávanie učiteľov. Vychádzali z tvrdenia, že 

univerzitné prednášky nemôžu dostatočne pripraviť učiteľský dorast na svoje 

povolanie. Vzápätí sa ukázalo, že uvedená kritika neobstojí z dvoch dôvodov. 

Na jednej strane prednášky mali poskytovať poslucháčom učiteľstva 

potrebný teoretický základ i motiváciu k povolaniu, ale hlavné ťažisko malo 

spočívať v seminároch, vo vedeckých ústavoch a v cvičeniach. Na druhej 

strane sa už posúval význam činnosti pedagogickej fakulty dopredu, teda už 

nielen ako miesto pre vzdelávací proces učiteľov-odborníkov, ale aj ako 

miesto pre rozvíjanie pedagogických disciplín a riešenie otázok školstva 

vôbec. Ďalší argument odporcov pedagogických fakúlt sa zameral na vysoké 

 
11 KEPRTA, Josef: O reformě učitelského vzdělání. In: První sjezd československého učitelstva a přátel školství 

v osvobozené vlasti. Praha : Tiskem Ed. Grégra a syna, 1921, s. 170-171.  
12 Po vzniku ČSR sa začali organizovať samostatné teologické fakulty mimo rámec univerzity. To poslúžilo ako 

istý podnet medzi zástancami vysokoškolského vzdelávania učiteľov. V prípade, ak by nebolo možné zriadiť s 

okamžitou platnosťou pedagogickú fakultu ako súčasť univerzity, tak sa mali podľa vzoru teologických fakúlt 

dočasne zriadiť samostatné pedagogické fakulty. Bližšie pozri: SOUKUP, A., F.: Učitelské vzdělání. In: První 

sjezd československého učitelstva, s. 176. 
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finančné náklady pedagogických fakúlt, ktoré však, ak by sa uskutočnilo 

plánované zrušenie učiteľských ústavov, nebolo by oveľa finančne 

náročnejšie ako vydržiavanie doterajších učiteľských ústavov.13     

 V súvislosti s kritikou všeobecného a odborného vzdelávania na 

učiteľských ústavoch bolo neodmysliteľné, aby sa odborná verejnosť 

nezaujímala o reformu najdôležitejšej časti učiteľského ústavu, čím bola 

cvičná škola. Faktom bolo, že zrušenie učiteľských ústavov sa považovalo za 

definitívne vyriešenú záležitosť a bolo len otázkou času, kedy sa to stane. 

Preto bolo potrebné pripraviť, čo najviac možných alternatív perspektívnej 

organizácie praktickej prípravy kandidátov učiteľstva. Pôvodné cvičné školy 

nevyhovovali potrebám spoločnosti v medzivojnovom období, v ktorom sa 

rozvíjajúce pedagogické myslenie nieslo v znamení vedeckosti, kreatívnosti, 

diferenciácie, alternatívnosti, kvantitatívnom a kvalitatívnom skúmaní a 

overovaní, ktoré boli českému a slovenskému pedagogickému prostrediu 

dovtedy pomerne neznáme. Nedostatkom cvičnej školy a praktickej prípravy 

vôbec bolo určujúce negatívum, že sa nútili kandidáti učiteľstva, aby 

kopírovali vzorové vyučovacie hodiny na základe ukážok cvičného učiteľa.14 

Bolo potrebné uskutočniť zásadnú reformu, aby sa cvičná škola mohla stať 

vzornou školou. V budúcnosti sa plánovalo realizovať praktickú prípravu 

troma možnosťami: 1. absolvovanie praxe na škole alebo školách bez 

bližšieho určenia v mieste vysokej školy pedagogickej; 2. absolvovanie praxe 

u niektorých vybraných učiteľov v meste a v jeho okolí; 3. absolvovanie praxe 

na základe prepojenia oboch predchádzajúcich možností súčasne. Ako sa 

však ukázalo, táto vonkajšia stránka realizácie praktickej prípravy (výcviku) 

sa odvíjala od vnútornej stránky, ktorá bola oveľa zložitejšia, keďže musela 

súčasne zohľadňovať všetky činitele, ktoré ovplyvňovali edukačný proces: 

učitelia cvičných škôl, žiaci cvičných škôl, praxujúci kandidáti učiteľstva.15  

Vyučovací proces na cvičných školách bolo potrebné upraviť, aby 

pripravovaní učitelia, ale zároveň aj cviční učitelia získali zaručený prístup k 

najnovším metodickým publikáciám, ale predovšetkým si mali dostatočne 

osvojiť novú filozofiu pedagogického myslenia vychádzajúcu z reformného 

pedagogického hnutia. V súvislosti s úrovňou a kvalitou výchovno-

vzdelávacieho procesu na cvičných školách bolo potrebné zabezpečiť, aby 

žiaci pod vplyvom viacerých výstupov kandidátov učiteľstva sa neprestali 

naďalej rozvíjať, a tým zvyšovať svoju vzdelanostnú úroveň. V opačnom 

prípade sa mohla cvičná škola stať z pohľadu rodičov detí nedôveryhodnou 

školou, čím by sa jej spoločenský status ako vzorovej školy výrazne narušil. 

Úspešne vyriešiť túto dilemu mali napomôcť nové ciele praktickej prípravy, 

 
13 Tamže. 
14 V dobovom ponímaní sa učiteľ cvičnej školy nazýval majster. Vyžadovalo sa od neho, aby budúcich učiteľov 

oboznamoval s najrôznejšími spôsobmi vedenia výchovno-vzdelávacieho procesu, prípadne riešenia 

výchovných problémov prostredníctvom nových didaktických a výchovných metód, zásad, prostriedkov a pod.  
15 KUBÁLEK, Josef: O praktickém vzdělání učitelském. In: První sjezd československého učitelstva, s. 181.    
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podporené už spomenutou novou filozofiou pedagogického myslenia, ktorá 

od kandidátov učiteľstva vyžadovala: 1. vybrané učivo didakticky rozpracovať 

a následne metodicky správne sprostredkovať žiakom, ale už nie ako vzorovú 

hodinu podľa príkladov cvičného učiteľa, ale ako individuálne premyslený 

postup kandidáta učiteľstva s pomocou metodického materiálu; 2. voľba 

vhodných prostriedkov kandidáta učiteľstva v závislosti od stupňa 

dosiahnutého vývinu v triede a súčasne u každého žiaka v triede, pričom 

kandidát učiteľstva musí mať predtým dostatočný priestor na to, aby žiakov 

spoznal a z toho mohol odvodiť správnu vyučovaciu stratégiu; 3. každý 

musel dostatočne využiť vlastnú osobnosť, bez ohľadu na to, či sa hovorilo o 

osobnosti kandidáta učiteľstva alebo konkrétneho žiaka.16  

Na splnenie uvedených cieľov praktickej prípravy bolo potrebné 

vytvoriť vhodné podmienky v cvičnej škole. Preto okrem troch vyššie 

uvedených možností realizácie praktickej prípravy sa pripúšťala i možnosť, 

že sa cvičná škola zriadi priamo pri vysokej škole pedagogickej alebo 

pedagogickej fakulte. Navrhovaná cvičná škola mala byť spojená ľudová a 

meštianska škola, organizovaná rovnako ako ostatné bežné ľudové a 

meštianske školy. Na cvičnej škole sa odporúčalo výrazne znížiť počet žiakov, 

aby si kandidáti učiteľstva mohli efektívnejšie osvojiť nové ciele praktickej 

prípravy. Napriek tomu, že veľká väčšina zástancov myšlienky zavedenia 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov národných škôl požadovala 

rovnocenné štvorročné štúdium učiteľstva s ostatnými vysokoškolskými 

študijnými odbormi, zároveň si uvedomovala, že neboli ešte dostatočne 

pripravené vhodné podmienky na realizáciu tohto kroku. Pre učiteľov 

ľudových škôl preto žiadali aspoň dva roky17 a pre učiteľov meštianskych 

škôl štyri roky intenzívneho vysokoškolského štúdia.18 O. Kádner  prispôsobil 

k tomuto rozsahu štúdia praktickú prípravu. Navrhoval v prvom ročníku 

prípravu obmedziť len na náčuvy a hospitácie na elementárnych školách. 

Tieto nemali absolvovať len na prípadnej cvičnej škole pri vysokej škole 

pedagogickej alebo pedagogickej fakulte, ale tiež  na rôznych iných ľudových 

a meštianskych školách v miestnom obvode a jeho blízkom okolí, aby tak 

 
16 Po vzniku ČSR v prvom desaťročí sa objavovali viaceré myšlienky reformnej pedagogiky orientovanej nielen 

na učiteľa, ale hlavne na dieťa, ktoré vyzdvihovali jedinečnosť každej osobnosti, a s tým spätú potrebu rozvíjať 

individuálnu skúsenosť každého jednotlivca. Každý disponuje osobitnými talentmi a schopnosťami, ktoré ho 

predurčujú na určitý druh učenia a získavanie poznania, prijímanie podnetov z okolitého sveta a vykonávanie 

činností. Zároveň však na uvedených cieľoch, vychádzajúcich z filozofie pedagogického myslenia, založenom 

na reformnom pedagogickom hnutí, môžeme pozorovať postupné formovanie učebných štýlov žiakov a 

vyučovacích štýlov učiteľov, ktoré sú podmienené psychickým vývinom každého jednotlivca. Pod vplyvom 

týchto nových poznatkov kopírovanie vzorových vyučovacích hodín cvičného učiteľa kandidátmi učiteľstva sa 

dostávalo postupne do úzadia. Bližšie pozri: KUBÁLEK, Josef: O praktickém vzdělání učitelském, s. 179-181. 
17 Zníženie rozsahu štúdia kandidátov učiteľstva ľudových škôl zo štyroch na dva roky považovali za hranicu 

možných ústupkov v reforme vzdelávania učiteľov. Ako sa v nasledujúcom texte ešte ukáže, práve tento 

ústupok zo štyroch na dva roky štúdia sa ukázal ako smerodajný pre organizáciu štúdia na pedagogických 

akadémiách napriek tomu, že sa táto dvojročná dĺžka štúdia považovala iba za dočasný kompromis dokiaľ 

nebude definitívne zavedené štandardné jednotné vysokoškolské vzdelávanie učiteľov všetkých stupňov škôl.   
18 KEPRTA, Josef: O reformě učitelského vzdělání, s. 173-174. 
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budúci učitelia spoznali najrôznorodejšie edukačné prostredie, čo malo 

napomôcť k minimalizovaniu možných problémov po vstupe do zamestnania. 

Zaujímavosťou praktickej prípravy podľa O. Kádnera bola tá skutočnosť, že 

praktická príprava sa nemala obmedziť len na bežné národné školy, ale tiež 

na navštevovanie ústavov pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. V druhom ročníku sa ťažisko v praktickej príprave 

malo oveľa viac prehĺbiť. O. Kádner navrhoval dve hodiny denne venovať 

praktickým pokusom vo vyučovaní vo všetkých triedach elementárnych škôl, 

pričom kandidáti mali byť rozdelení v skupinách po 15 – 20 a pridelení k 

vynikajúcim školským praktikom. Následne pod ich vedením a usmernením 

mali realizovať samostatné vyučovanie, každý aspoň jednu hodinu týždenne 

a posledný deň v týždni sa mal vyhradiť pre voľnú diskusiu o získaných 

skúsenostiach počas týždňa. Uvedený návrh sa nestretol s dostatočným 

pochopením, preto sa odporúčalo zostať pri zriadení cvičnej školy pri 

pedagogických fakultách  a znížiť počet poslucháčov na 10 – 11 v skupine, 

aby sa vystriedali postupne počas piatich vyučovacích hodín týždenne.19     

Vysokoškolské vzdelávania učiteľov národných škôl, resp. nižšieho 

elementárneho stupňa (ľudové školy) a vyššie stupňa (meštianskych škôl) 

malo byť jednotné, ale zároveň bolo potrebné dodržiavať špecifické potreby 

každého stupňa vzdelávania. V tomto sa ukázal ďalší dôležitý význam 

zaradenia pedagogickej fakulty v rámci univerzity. Poslucháč učiteľstva pre 

meštianske školy mal absolvovať prvé dva roky na pedagogickej fakulte a po 

ich úspešnom ukončení mal absolvovať ešte ďalšie dva roky štúdia na 

filozofickej fakulte, kde sa mal pripravovať v aprobácii zvolených predmetov 

po vedeckej stránke, ale súčasne tiež na pedagogickej fakulte, kde si mal 

prehlbovať po teoretickej a praktickej stránke pedagogickú prípravu.20 Po 

úspešnom zvládnutí štúdia a vykonaní štátnych skúšok mal učiteľ 

meštianskej školy získať diplom učiteľskej spôsobilosti pre meštianske školy, 

čo by ho zároveň kvalifikovalo pre vyučovanie na nižších stredných a 

odborných školách.21  

Po vzniku ČSR a počas celého medzivojnového obdobia, druhej 

svetovej vojny až do oficiálneho vzniku pedagogických fakúlt sa pomerne 

často diskutovalo o prijímaní abiturientov učiteľských ústavov na štúdium 

na univerzitu. Táto problematika sa podobne ako iné otázky reformy 
 

19 KUBÁLEK, Josef: O praktickém vzdělání učitelském, s. 182-183. 
20 Navrhované rozdelenie štúdia kandidátov učiteľstva meštianskych škôl, t. j. vyšších stupňov škôl, na vedecké 

teoretické a praktické vzdelávanie v rámci organizácie štúdia na dvoch fakultách len zvýrazňovalo primárny 

význam už niekoľkokrát spomenutého akcentu filozofickej fakulty ako vzdelávacej inštitúcie budúcich 

vedeckých pracovníkov. Pedagogická fakulta sa zase chápala ako ťažisková vzdelávacia inštitúcia budúcich 

učiteľov všetkých stupňov s dôrazom na praktickú prípravu, pričom samotná prax mala byť úzko prepojená s 

vývojom teórie poznania, ktorá by bola podložená najnovšími poznatkami z oblasti pedagogických vied a 

ďalších humanitných vied. V neskoršom období sa niekoľkokrát poukazovalo na význam tohto žiaduceho 

prepojenia, a to nielen v súvislosti s úsilím o založenie pedagogickej fakulty pre učiteľstvo všetkých stupňov, 

ale v dôsledku ustupovania a nedostatočného ocenenia pedagogickej prípravy budúcich stredoškolských 

profesorov v prospech vedeckej prípravy v aprobačných predmetov na filozofických fakultách.      
21 KEPRTA, Josef: O reformě učitelského vzdělání, s. 173. 
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vzdelávania učiteľstva zaraďovala medzi tie kľúčové, na ktorých sa nevedeli 

spoločne dohodnúť. Učiteľské ústavy do zániku monarchie sa oficiálne síce 

zaraďovali do skupiny národných škôl, ale na prelome 19. a 20. storočia sa 

podobali viac na vzdelávacie inštitúcie s úzkym odborným zameraným. Na 

učiteľské ústavy odchádzala za vyšším vzdelaním predovšetkým mládež z 

chudobnejších pomerov, pretože tu mala možnosť bezplatne študovať. Vo 

všeobecnosti sa nepredpokladalo, že by abiturienti učiteľských ústavov 

chceli pokračovať v štúdiu na univerzitách. Z tohto dôvodu sa na učiteľských 

ústavoch kládol akcent na precízne odborné vzdelávanie uskutočňované na 

cvičných školách a na praktické štúdium hospodárskej problematiky 

realizované na pozemkoch a záhradách učiteľských ústavov. Odborné 

teoretické vzdelanie učiteľských ústavoch sa postupne stále viac prehlbovalo, 

ale všeobecné vzdelanie nedosahovalo želateľnú gymnaziálnu úroveň. Na 

učiteľských ústavoch vyučovali v prvom rade výborní metodici, ale na druhej 

strane i učitelia s nedokončeným univerzitným štúdiom. V univerzitnom 

štúdiu pokračovali predovšetkým abiturienti gymnázií, ktoré patrili medzi 

obľúbené a vyhľadávané školy, pretože dosiahnuté gymnaziálne vzdelanie im 

otváralo viaceré možnosti uplatnenia.22  

Po vzniku ČSR zákonom č. 293/1919 Zb. z. a n. zo dňa 23. mája 1919 

o zmene platnosti ustanovení o stredných školách na Slovensku  sa 

učiteľské ústavy stali rovnocennými s ostatnými strednými školami a 

vzdelávacími ústavmi. Na druhej strane sa nevyriešilo prijímanie abiturientov 

učiteľských ústavov na vysoké školy a univerzity, pretože naďalej zostali v 

platnosti príslušné ustanovenia z čias existencie monarchie, ktoré danému 

problému nevenovali dostatočnú pozornosť. Problémom boli predpisy 

maturitných skúšok, nebolo v nich jasne stanovené, či abiturient 

učiteľského ústavu môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokých školách a 

univerzitách alebo si musí doplniť maturitnú skúšku na gymnáziu.23 

Štúdium na učiteľskom ústave z tohto dôvodu predstavovalo ,,slepú uličku”, 

ktorú bolo potrebné napraviť. 

Na prvom zjazde československého učiteľstva v roku 1920 sa otázka 

prijímania abiturientov učiteľských ústavov na vysoké školy a univerzity 

stala predmetom referátu ako dôležitá súčasť reformy vzdelávania učiteľstva. 

Vhodný priestor na diskusiu vytvorila tiež skutočnosť, že sa začali prijímať 

abiturienti vyšších priemyselných a obchodných škôl na vysoké školy 

technické a vysoké školy obchodné. Na základe tohto ČOU žiadala na 

prechodnú dobu prijímať abiturientov učiteľských ústavov s maturitou  na 

filozofické fakulty, dokiaľ nebude definitívne zavedené vzdelávanie učiteľov 

 
22 ORAVSKÝ, Eduard: Spomienky učiteľa: Ako to bolo na začiatku nášho storočia. Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1986, s. 38-41. 
23 Zákon ze dne 27. května 1919, č. 293 Sb. z. a n. o změně platnosti ustanovení o středních školách na 

Slovensku. In: BUZEK, Kamil (ed.): Najdôležitejšie zákony a nariadenia o národnom školstve v zemiach 

Slovenskej a Podkarpatskej. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1936, s. 73. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

36 
 

národných škôl na vysokoškolskej úrovni. V zmysle nariadenia zo dňa 15. 

júla 1911 sa ,,vysvědčení dospělosti ke studiím universitním může se 

nahraditi vysvědčením dospelosti z učitelského ústavu, jež bylo doplněno 

zkouškou z latiny, z matematiky a z fysiky v rozsahu učebných osnov vyššího 

gymnasia a že vysvědčení ke studiím na vysoké škole technické lze nahraditi 

vysvědčením dospělosti z učitelského ústavu, doplněným zkouškou z živého 

jazyka mimo jazyk vyučovací a z matematiky a z fysiky v rozsahu, v jakém se 

vykládá na reálkách”.24 Uvedená skutočnosť poukazovala na fakt, že 

zákonom č. 293/1919 Zb. z. a n. sa po formálnej stránke zrovnoprávnili 

učiteľské ústavy s gymnáziami a reálkami, ale po vnútornej stránke zostali 

medzi nimi neusporiadané záležitosti v obsahu a organizácii vzdelávania a 

prechodu abiturientov na vyšší stupeň vzdelávania. Z pohľadu ČOU išlo o 

prekážku, ktorá dlhý čas znemožňovala učiteľskému dorastu študovať ďalej 

na univerzitách. Absolvovanie ďalšej maturitnej skúšky na strednej škole 

ČOU zásadne odmietala, považovala ju za stratu času a plytvanie energiou 

učiteľov, ktorú mohli lepšie využiť už ako poslucháči univerzity.25 

Riešením mali byť doplňovacie skúšky, ktorým mala predsedať komisia 

zložená z predsedu (dekana filozofickej fakulty), členov (profesori filozofickej 

fakulty) a troch profesorov stredných škôl, z predmetov latinčiny, 

francúzštiny a nemčiny, matematiky a fyziky. Stredoškolskí profesori mali 

skúšať zo svojich vyučovacích predmetov s asistenciou ustanovených 

skúšobných komisárov. Univerzitní profesori ako prísediaci mali sledovať 

priebeh skúšky a prípadnými otázkami zisťovať vedomosti uchádzačov o 

univerzitné štúdium z príslušných odborov, čím by si overili ich pripravenosť 

na univerzitné štúdium. Abiturienti učiteľských ústavov, ktorí by týmto 

spôsobom úspešne vykonali doplňovacie skúšky, sa mali vyrovnať 

abiturientom reformného reálneho gymnázia a reálok. Doplňovacie skúšky 

im mali zabezpečiť prijatie na univerzitu, resp. na filozofickú fakultu ako 

riadnym alebo mimoriadnych poslucháčom s právom vykonávať štátne 

skúšky. Presvedčenie ČOU o správnosti a zmysluplnosti prechodu 

abiturientov učiteľských ústavov na univerzitu podporila rezolúciou zo dňa 

2. júla 1920 z Prahy, ,,...aby ministerstvo školství a národní osvěty připustilo 

absolventy učitelských ústavů po jistých doplňovacích zkouškách za řádné 

neb mimořádné posluchače na filosofickou fakultu s právem konati státní 

zkoušky, podobně jako dovolilo za jistých podmínek absolventum některých 

odborných škol studovati na vysokých školách, do té doby, dokud nebude 

provedeno vysokoškolské vzdělání”.26 Je možné považovať za istý paradox 

dejín medzivojnovej ČSR, že v demokratickom spoločenskom prostredí sa 

učiteľskému povolaniu, ktoré má neustále sebavzdelávanie a odovzdávanie 

 
24 KEPRTA, Josef: Přestup absolventů učitelských ústavů na Universitu.  In: První sjezd československého 

učitelstva, s. 184-185. 
25 Tamže. 
26 Tamže. 
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najnovších poznatkov ako hlavnú náplň práce, neumožnilo, aby sa mohlo 

štandardne vzdelávať na univerzitách a vysokých školách ako iné odborné 

profesie z rôznych pracovných odvetví.27 

Poslednou závažnou otázkou, úzko spojenou s reformou učiteľského 

vzdelávania, boli vzdelávacie inštitúcie a ich vonkajšia a vnútorná 

organizácia, ktoré mali na určitú dobu zastupovať absenciu pedagogických 

fakúlt. Navrhované školy vysokých štúdií pedagogických (ŠVŠP) a 

pedagogické akadémie nemali byť v žiadnom prípade definitívnym riešením 

reformy vzdelávania učiteľstva, ale len dočasným riešeným, pokiaľ sa 

nezradia pedagogické fakulty pri univerzitách, čím by sa splnil niekoľko 

desiatok rokov žiadaný cieľ – univerzitná úroveň učiteľského vzdelávania. Vo 

všeobecnosti sa medzi učiteľmi a medzi inými zástancami vysokoškolského 

vzdelávania tvrdilo, že pedagogické akadémie nikdy nemôžu dostatočne 

nahradiť univerzitné vzdelávanie – symbol slobodného bádania. Taktiež tu 

bola istá obava, žeby ambicióznejší vyučujúci na pedagogických akadémiách 

odchádzali prednášať na univerzity, a tak by pedagogické akadémie zostali 

opäť na stredoškolskej úrovni. Jednou z požiadaviek reformy vzdelávania 

učiteľstva bolo oddelenie všeobecného od odborného vzdelávania, pričom by 

všeobecné vzdelanie poskytovali úplné stredné školy a odborné vzdelanie 

pedagogické fakulty alebo pedagogické akadémie a ŠVŠP. V nasledujúcom 

období sa ukázalo, že učiteľstvo, túžiace po vysokoškolskom vzdelávaní, 

muselo ustúpiť vo viacerých smeroch. Zriadenie pedagogických fakúlt bolo 

na dlhú dobu neprijateľné a jedinou možnosťou kvalitnej prípravy mali byť 

vzdelávacie inštitúcie ako ŠVŠP a pedagogické akadémie.28  

 

Škola vysokých štúdií pedagogických ako základný kameň 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov   

Na prvom zjazde československého učiteľstva v roku 1920 boli síce 

predstavené hlavné problémy reformy vzdelávania učiteľov, ale členovia 

zjazdu opäť nevedeli zaujať jasné stanovisko ako najlepšie vyriešiť niekoľko 

desaťročí trvajúci problém. Nepodarilo sa úspešne prekonať tri základné 

prekážky, ktoré bránili uzákoneniu vysokoškolského vzdelávania: 

hospodárske problémy spôsobené vojnou, politická roztrieštenosť národa a 

historická rôznorodosť československého územia. Minister školstva Gustav 

Habrman a F. Drtina chceli prevádzať školské reformy na vedeckej báze, čo 

bolo potrebné zabezpečiť inštitucionálnou formou. Prípravy na zriadenie 

ŠVŠP sa začali uskutočňovať už na konci roku 1920, keď Ministerstvo 

školstva a národnej osvety (MŠaNO) a jednotlivé univerzitné fakulty odmietli 

 
27 Tamže. 
28 KEPRTA, Josef: O reformě učitelského vzdělání, s. 172-174; SOUKUP, A., F.: Učitelské vzdělání, s. 175-

176. 
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prijať memorandum ČOU, aby učiteľom po zložení doplňovacích skúšok 

umožnili vysokoškolské štúdium s právom skladať štátne skúšky.29    

Ďalší zásadný návrh na reformu vzdelávania učiteľstva predstavil O. 

Kádner na porade na MŠaNO v januári 1920, kde načrtol hlavné zásady 

pripravovaného zákona. Podľa týchto zásad malo od školského roku 

1922/23 začať postupné rušenie učiteľských ústavov a upravovanie 

vzdelávania učiteľov. Od začiatku školského roka 1924/25 sa mali otvoriť 

vysoké školy pedagogické pre teoretické a praktické vzdelávanie učiteľstva 

národných škôl v dvoch ročníkoch, pričom prípravné všeobecné vzdelanie 

mali získať na úplných stredných školách. Organizovanie štúdia mali 

zabezpečiť potrebným počtom univerzitní profesori a docenti, aby získali 

vzdelávacie inštitúcie žiadateľnú úroveň. Na porade sa zúčastnili i 

zástupcovia ČOU a nemeckých učiteľských organizácií, zástupcovia českej i 

nemeckej filozofickej a prírodovedeckej fakulty. O. Kádner predniesol hlavný 

referát, v ktorom predstavil nedostatky vzdelávania učiteľstva, prehľad 

reformných pokusov podniknutých na domácej i zahraničnej pôde. Na záver 

predstavil O. Kádner tri dominantné piliere, ktoré mali tvoriť základ 

rámcového zákona: zrušenie učiteľských ústavov, predbežné vzdelávanie na 

úplnej strednej škole s maturitou a následne odborné vysokoškolské 

vzdelávanie, aby sa oddelilo všeobecné vzdelávanie od odborného. Ako 

poukazuje výsledok diskusie, ani v tomto prípade sa nepodarilo nájsť 

spoločné riešenie. Napriek veľkému počtu zástancov vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov sa objavili opäť i jeho odporcovia, ktorí namietali, že 

reforme vzdelávania učiteľstva musí predchádzať reforma stredných škôl a 

zriaďovanie školských (pedagogických) fakúlt sa môže stretnúť s problémom 

ich rovnocenného postavenia s inými fakultami v rámci univerzity. Dokonca 

profesor Bohumil Bydžovský kritizoval nadmerné zdôrazňovanie pedagogiky 

v príprave učiteľov, a preto navrhoval celú reformu vzdelávania učiteľov ešte 

raz premyslieť, a to i v prípade, že to bude trvať dlhšiu dobu. Preto minister 

školstva Josef Šusta na konci prehlásil, že nemožno celú vec zakončiť 

zhrnutím.30  

Čoskoro 4. marca 1921 sa na MŠaNO uskutočnilo ďalšie stretnutie 

zástupcov ČOU s ministrom školstva. Okrem vyššie uvedených prekážok 

spätých so zriaďovaným školských fakúlt minister označil za dôležitú 

prekážku i nedostatok kvalifikovaných síl, hlavne z odboru pedagogiky a 

psychológie, teda ťažiskových vedeckých disciplín v príprave budúcich 

učiteľov. Minister školstva naďalej zotrvával na stanovisku zriadenia 

školských fakúlt, ale s dostatočne zabezpečeným vedeckým personálom, aby 

 
29 VESELÁ, Zdenka: Příspěvek k historii učitelského vzdělávaní. In: Pedagogická orientace, 2005, roč. 15, č. 4, 

s. 22-23. [online] Dostupné na internete: < https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1005/810> [cit. 2020-11-

18]. 
30 KOPÁČ, Jaroslav: Dějiny školství a pedagogiky v Československu. Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Brne, 

1971, s. 42-43. 
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sa nestali hneď v začiatkoch terčom kritiky menejcennosti. Z tohto dôvodu 

navrhoval zástupcom ČOU, medzi ktorými bol opäť prítomný aj O. Kádner, 

zriadiť na prechodnú dobu úplnú strednú školu a učiteľské akadémie, kde 

by vyučovali stredoškolskí profesori, prípadne vyučujúci z učiteľských 

ústavov, ktorí postupne mali byť nahradzovaní docentmi. Zástupcovia ČOU 

dostali možnosť si celý návrh premyslieť. Pripravovanú reformu v rámci 

uvedeného návrhu narušilo stanovisko akademického senátu Univerzity 

Karlovej, podľa ktorého členovia senátu síce uznávajú potrebu reformovať 

všeobecné vzdelávanie učiteľov, ale protestujú proti tomu, aby sa navrhované 

dvojročné kurzy nazývali školskými fakultami alebo vysokými školami 

pedagogickými. Členovia akademického senátu boli toho názoru, učiteľské 

ústavy nie je vôbec potrebné zrušiť, naopak postačí ich len prispôsobiť 

požiadavkám ,,novej strednej školy”. Zároveň pochybovali o tom, že 

teoretickým štúdiom a bádaním v pedagogických a psychologických 

disciplínach, ktoré boli väčšinou súčasťou filozofických prednášok, a teda 

neboli ešte dostatočne zastúpené na filozofických fakultách, možno docieliť 

vyššie odborné a praktické poznatky učiteľstva národných škôl.31   

Negatívne stanovisko akademického senátu Univerzity Karlovej a 

nerozhodný postoj MŠaNO donútilo ČOU svojpomocne položiť základy 

vysokej školy pedagogickej. Týmto krokom chceli učitelia presvedčiť verejnosť 

o dostatku kvalifikovaných vyučujúcich a zároveň dosiahnuť konečný odklon 

od neustálych teoretických polemík k praktickej realizácii vzdelávacieho 

systému. V apríli 1921 začali pracovníci pedagogicko-didaktickej sekcie v 

rámci ČOU uvažovať o zriadení Ústavu pre experimentálnu pedagogiku v 

Prahe. Neustále odmietanie rôznych návrhov na riešenie reformy vzdelávania 

učiteľov a kritika pomalého rozvoja pedagogiky ako vedy predstavovali okrem 

nepriaznivých účinkov i účinné poučenie. Vznikali tendencie k vytvoreniu 

takého inštitucionálneho vzdelávacieho systému, ktorý by dokázal úspešne 

zastrešiť nielen vysokoškolské vzdelávanie učiteľov, ale zároveň i vedecké 

bádanie v pedagogických, psychologických a iných príbuzných disciplínach. 

Z týchto princípov vychádzali stanovy novozriadeného Ústavu pre 

experimentálnu pedagogiku: a) vedecky bádať v odbore experimentálnej 

pedagogiky a príslušných pomocných vied; b) vzdelávať učiteľov a kandidátov 

učiteľstva v pedagogike a pedagogických disciplínach so zreteľom na školskú 

prax a zoznamovať ich s vedeckými metódami, prípravou a realizáciou 

vedeckých výskumov.32 

V septembri 1921 ČOU vydala prostredníctvom svojho tlačového 

orgánu oznámenie všetkému učiteľstvu o založení súkromnej Školy vysokých 

štúdií pedagogických v Prahe spolu s vedeckým Ústavom pre experimentálnu 

pedagogiku. Podľa odhadov bol záujem o štúdium taký veľký, že ČOU musela 

z kapacitných dôvodov pozastaviť zápis už po necelom mesiaci od založenia. 

 
31 Tamže, s. 43-44. 
32 KASPEROVÁ, Dana: Československá obec učiteľská, s. 221-23. 
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Táto skutočnosť taktiež zvýrazňuje záujem učiteľov o rozširujúce 

vzdelávanie, hlavne z odborných predmetov. Slávnostné otvorenie ŠVŠP v 

Prahe sa uskutočnilo 16. októbra 1921 vo veľkej posluchárni vedeckých 

ústavov na Univerzite Karlovej za veľkej účasti poslucháčov, predstaviteľov 

ČOU a ďalších učiteľských organizácií, ale i poslancov Národného 

zhromaždenia, zástupcov MŠaNO, dekana Prírodovedeckej fakulty a 

profesorov Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Široké spektrum 

zúčastnených rovnako poukazuje na význam, aký k založeniu školy 

prikladala verejnosť. Autorom zvoleného názvu  Škola vysokých štúdií 

pedagogických bol O. Chlup, pretože názov školská fakulta akademické 

kruhy neprijali.33 

Organizáciu študijného plánu prednášok a cvičení navrhol jej prvý 

predseda O. Kádner. Základ mali predstavovať filozofické disciplíny s cieľom 

vytvoriť spoľahlivú vedomostnú bázu. Ďalej mala byť pozornosť venovaná 

všeobecnej psychológii a psychológii dieťaťa. Kľúčové postavenie sa 

pripisovalo pedagogike, ktorá mala byť vzhľadom na spoločenský význam 

výchovy a vzdelávania prítomná vo všetkých oblastiach vzdelávacieho 

systému. Druhá ŠVŠP bola otvorená 3. októbra 1921 v Brne. Pôvodne 

vznikla ako jednoročná pedagogická akadémia, ale od školského roku 

1922/23 pretvorená na dvojročnú ŠVŠP. V Prahe sa začalo oficiálne 

vyučovať 12. novembra 1921. Značnou nevýhodou týchto vzdelávacích 

inštitúcií bol ich súkromný charakter, preto ich navštevovali učitelia z praxe, 

pôsobiaci už na obecných (ľudových) a meštianskych školách, ktorí mali 

záujem rozširujúcim štúdiom si prehĺbiť svoje odborné vzdelanie. Vo 

všeobecnosti ŠVŠP poskytovala dve základné formy štúdia: prvá forma štúdia 

pozostávala z dvojročného štúdia zameraného na rozširujúce štúdium z 

pedagogiky, psychológie, zo sociológie, z biológie, estetiky, etiky, telesnej 

výchovy. V prvom ročníku poslucháči absolvovali prednášky z príbuzných 

vied (psychológia, filozofia, biológia) a v druhom ročníku sa zamerali na 

pedagogické disciplíny. Druhou formou štúdia boli dvojročné vysokoškolské 

kurzy pre učiteľov obecných škôl, ktorí sa pripravovali na vykonanie skúšky 

spôsobilosti vyučovať na meštianskych škôl. Obsahom týchto kurzov bolo 

rozšírené pedagogicko-psychologické vzdelanie. Zároveň tieto dvojročné 

kurzy boli určené pre učiteľov meštianskych škôl, ktorí už síce vykonali 

požadované skúšky učiteľskej spôsobilosti, ale chceli naďalej sledovať vývoj 

nových poznatkov vo svojich aprobačných predmetoch.34  

Od školského roku 1922/1923 sa štúdium sústredilo na konkrétne 

pedagogické disciplíny úzko prepojené s novými pohľadmi na pedagogické 

myslenie zameraného na dieťa ako predmet vedecko-výskumného záujmu: 

konkrétna logika, experimentálna psychológia, experimentálna pedagogika, 

dejiny pedagogiky, praktikum v experimentálnej pedagogike, 

 
33 Tamže, s. 225-229. 
34 Tamže, s. 230-234. 
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pedopsychológia, didaktika, metodika elementárnej triedy, sociológia a 

sociológia dieťaťa, telesná výchova, školská hygiena, praktikum a exkurzia.35    

Cieľom štúdia na ŠVŠP nebolo získať kvalifikáciu učiteľa, pretože ako 

súkromná inštitúcia nemala právo udeľovať svojim abiturientom učiteľskú 

spôsobilosť. Hlavnou motiváciou bola silná vôľa rozvíjať svoje vedomosti a 

nie zabezpečiť si lepší finančný príjem, čo sa odzrkadlilo i v tom zmysle, že 

štúdium mohli úspešne absolvovať len učitelia s lepším finančným 

zabezpečením, keďže náklady na štúdium, cestovanie, ubytovanie si museli 

platiť sami zo svojich príjmov. MŠaNO a vedenie škôl vychádzali v ústrety 

študujúcim učiteľom len v tom prípade, že ich uvoľňovali zo sobotného 

vyučovania, aby sa mohli zúčastniť prednášok a cvičení. Tieto sa konali v 

stredu a v sobotu odpoludnia a v nedeľu dopoludnia.36  

ŠVŠP urobila prvý zásadný krok k zavedeniu vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov národných škôl. Napriek jej súkromnému zriadeniu 

dokázala úspešne pripravovať učiteľov v súvislosti s princípmi reformného 

pedagogického hnutia, ktoré sa v medzivojnovom období rozvíjali na území 

ČSR. Už vyššie naznačené prepojenie ŠVŠP s Ústavom pre experimentálnu 

pedagogiku spôsobilo prudký rozvoj nových pedagogických a psychologický 

prúdov. Okrem toho pôsobenie popredných odborníkov ako Václava Příhodu 

a Otokara Chlupa na týchto školách len napomohlo k tomu, aby sa zo ŠVŠP 

stalo dôležité centrum rozvoja pokusných a reformných škôl a vedeckého 

výskumu nových didaktických metód. Na druhej strane neuznanie ŠVŠP ako 

oficiálnej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie pre odbornú prípravu učiteľov 

národných škôl viedlo univerzitných profesorov pedagogiky, širokú učiteľskú 

verejnosť a ostatných zástancov vysokoškolského vzdelávania k ďalším 

inovatívnym návrhom na zriadenie pedagogických akadémii. Tie sa mali 

postupne pretransformovať na pedagogické fakulty.      

 

Pedagogické akadémie ako ďalší krok k zavedeniu vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov  

Rok po vzniku ŠVŠP sa vládni predstavitelia ČSR opäť usilovali vyriešiť 

otázku vysokoškolského vzdelávania učiteľov, čo vzhľadom na neschopnosť 

zjednotiť sa na spoločnom stanovisku vytvorilo závažný problém. Dňa 28 

júna 1922 poslanecká snemovňa a 13. júla 1922 senát naliehali na ministra 

školstva a národnej osvety, aby pokiaľ možno v najkratšom čase podal návrh 

zákona o vzdelávaní učiteľov na vysokých školách. Je zaujímavosťou, že síce 

MŠaNO pokladalo zavedenie vysokoškolského vzdelávania učiteľov za 

naliehavú a nevyhnutnú záležitosť, ale predloha zákona sa zrodila až o šesť 

rokov neskôr v roku 1928, v období, keď bol ministrom školstva Milan 

 
35 VESELÁ, Zdenka: Příspěvek k historii učitelského vzdělávaní, s. 24-25. 
36 ŠTULRAJTEROVÁ, Janka: Vzdelávanie učiteľov. In: KUDLÁČOVÁ, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie, 

školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 

vydavateľstvo SAV, 2016, s. 256 -257; KASPEROVÁ, Dana: Československá obec učiteľská, s. 232-233. 
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Hodža. V zmysle navrhovaného zákona malo dôjsť k zrušeniu učiteľských 

ústavov, ktoré sa mali premeniť na pedagogické akadémie. Tieto mali 

prijímať abiturientov, ktorí dosiahli úplné stredoškolské vzdelanie. 

Organizácia štúdia mala byť realizovaná spôsobom, že jednoročné štúdium 

absolvujú budúci učitelia ľudových škôl a dvojročné štúdium absolvujú 

budúci učitelia meštianskych škôl. Existovala i možná perspektíva do 

budúcnosti, že štúdium v oboch prípadoch sa predĺži o jeden alebo dva 

roky.37 Ani tento návrh sa nerealizoval i keď nepredstavoval takmer žiadne 

vážnejšie finančné problémy a rovnako pedagogické akadémie nemali byť 

definitívnym riešením vysokoškolskej prípravy učiteľov.38   

Myšlienka založenia pedagogických akadémii sa ani pod vplyvom 

týchto negatívnych okolností nedostala do úzadia, ale práve naopak, začínalo 

sa intenzívnejšie pripravovať ich zriadenie ako prípadné alternatívne 

riešenie, ak by sa opäť nepodarilo presadiť pedagogickú fakultu so 

štandardnou štvorročnou dĺžkou štúdia. Na schôdzi členov Pedagogickej 

jednoty Komenského sa diskutovalo o reforme učiteľského vzdelávania a 

zhodli sa na tom, že učiteľské ústavy musia byť zrušené a nahradené 

pedagogickými akadémiami. Prvá pedagogická akadémia na vysokoškolskej 

úrovni vzdelávania vznikla na základe štatútu 25. októbra 1929 v Prahe ako 

súkromná dvojročná pedagogická fakulta pripojená k univerzite. Súkromná z 

toho dôvodu, že učiteľská verejnosť si uvedomovala, že ešte nemôže počítať 

so štátnymi financiami, a preto mala byť činnosť pedagogickej akadémie 

financovaná učiteľskými organizáciami.39  Pôvodne na základe návrhu V. 

Příhodu mala byť zriadená štvorročná pedagogická fakulta. Prvé štyri 

semestre mali poslúžiť na prípravu učiteľstva národných škôl. Poslucháči 

učiteľstva, ktorí by úspešne absolvovali prvé dva roky štúdia a preukázali 

záujem o vedecký výskum v pedagogike, sa mohli zapísať do vyššieho 

dvojročného oddelenia, kde sa mali venovať teoretickému bádaniu v odbore 

výchova. Organizácia štúdia mala pozostávať z absolvovania štyroch hodín 

vyučovania v týždni počas semestra. Uvedená predpokladaná organizácia 

budúcej pedagogickej fakulty narazila na odpor O. Kádnera, ktorý považoval 

návrh za príliš radikálny a v momentálnych podmienkach neuskutočniteľný. 

V. Příhoda bol donútený pristúpiť ku kompromisnému riešeniu. Plánovaná 

štvorročná pedagogická fakulta musela byť skrátená na dvojročnú 
 

37 Predloha navrhovaného zákona zdôrazňovala oddelenie všeobecného od odborného vzdelávania kandidátov 

učiteľstva. Okrem toho v navrhovanom zákone sa dĺžka štúdia učiteľov ľudových a meštianskych škôl znížila o 

jeden rok, ako sa doposiaľ alternatívne predpokladalo. Táto skutočnosť znova poukazovala na dosiaľ 

neprekonaný problém zrovnoprávnenia učiteľov s ostatnými predstaviteľmi inteligencie. Najhoršie postavenie 

zastávali učitelia ľudových škôl, o ktorých sa predpokladalo, že im postačí len jednoročné, prípadne dvojročné 

štúdium. Štúdium s dĺžkou štyri roky na pedagogickej fakulte, prípadne na filozofickej fakulte nebolo v tomto 

období opäť uskutočniteľné.  
38 SCHUBERT, Jozef: Dvadsať rokov vysokoškolského vzdelávania učiteľov základných škôl na Slovensku. 

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, 1966, s. 16. 
39 KUBÁLEK, Josef: Příspěvek k dějinám československých pedagogických akadémií. In: JAROŠ, Václav (ed.): 

Dvouletá pedagogická akademie: Studijní plán a programy práce v letech 1929 ‒ 1936. Praha : 

Československá obec učitelská, 1936, s. 18. 
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pedagogickú akadémiu, preťaženú vyučovacími predmetmi. Názov 

pedagogická fakulta nebol rovnako znova akceptovateľný, a preto na 

naliehanie akademického senátu Univerzity Karlovej bola nová vzdelávacia 

inštitúcia premenovaná na súkromnú dvojročnú pedagogickú akadémiu.40    

V roku 1929 bola otvorená taktiež jednoročná pedagogická akadémia v 

Brne. Na pedagogickú akadémiu sa prijímali abiturienti stredných škôl: 

gymnázií a reálok. Štúdium trvalo síce len dva roky, ale každý študijný rok 

bol upravený podľa štandardného vysokoškolského štúdia. Keďže 

pedagogická akadémia pri univerzite nebola oficiálne uznanou fakultou, 

museli byť jej poslucháči súčasne zapísaní ako riadni poslucháči univerzity: 

abiturienti gymnázia na filozofickej fakulte a abiturienti reálok na 

prírodovedeckej fakulte. Poslucháči učiteľstva meštianskych škôl študovali 

na univerzite aprobačné predmety, takže neboli chápaní len ako formálni 

poslucháči univerzity. Napriek pretrvávajúcemu súkromnému charakteru 

štúdia nastal oproti ŠVŠP zásadný pokrok v tom, že poslucháčmi už 

nemuseli byť len učitelia z praxe, ktorí si rozširovali svoje odborné vedomosti 

alebo sa pripravovali na vykonanie skúšky učiteľskej spôsobilosti pre 

meštianske školy, ale poslucháčmi boli abiturienti úplnej strednej školy s 

cieľom získať požadované učiteľské vzdelanie s charakterom prípravného 

vysokoškolského štúdia. Na druhej strane súkromný charakter štúdia robil 

ťažkosti pri jeho ukončovaní. Po absolvovaní pedagogickej akadémie museli 

vykonať skúšky učiteľskej spôsobilosti pred zmiešanými komisiami na 

učiteľských ústavoch v Prahe. Hlavné predmety pedagogiku, didaktiku, 

psychológiu, dejiny pedagogiky, školské zákony, českú gramatiku a hudobnú 

výchovu skúšali vyučujúci pedagogickej akadémie, ktorými boli univerzitní 

profesori a docenti. Metodiky predmetov skúšali vyučujúci učiteľských 

ústavov.41  

Podľa štatútu súkromnej pedagogickej akadémie v Prahe stál na čele 

dekan zvolený na jeden rok spomedzi riadnych a mimoriadnych profesorov. 

Učiteľský zbor sa skladal z: a) riadnych a mimoriadnych profesorov; b) 

súkromných honorovaných docentov; c) lektorov, asistentov a pomocných 

učiteľov. Za hlavné vzdelávacie prostriedky boli zvolené kurzy a prednášky, 

semináre a laboratórne cvičenia, prosemináre, hospitácie na školách a 

praktické cvičenia.42 Z osnov jednotlivých prednášok a cvičení na 

pedagogickej akadémii vyplýva, že počas dvojročného štúdia si mali 

poslucháči osvojiť v rámci všeobecnej pedagogiky základný úvod do 

všeobecnej didaktiky, školskej organizácie a teórie výchovy. Z podrobnejšieho 

prehľadu obsahu prednášok bolo vidieť opäť užšiu nadväznosť na princípy 

americkej pedagogiky vrátane didaktických projektových a pracovných 

 
40 PŘÍHODA, Václav: Vědecká příprava učitelstva. Praha : Dědictví Komenského, 1937, s. 10. 
41 KUBÁLEK, Josef: Příspěvek k dějinám československých pedagogických akadémií, s. 22-23. 
42 JAROLÍMEK, Ladislav: Pedagogická fakulta v Praze. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická 

akademie, s. 28-29. 
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metód, globálnych metód, indukcie a dedukcie, vonkajšej a vnútornej 

motivácie, heuristickej metódy, zákonov učenia a pod. Rovnako zaujímavá 

bola oblasť školskej organizácie, kde v tomto prípade dominovala 

predovšetkým komparatívna pedagogika zahraničných školských systémov a 

dôraz na rešpektovanie individuálnych potrieb a nadaní dieťaťa vo 

vyučovacom procese. V teórii výchovy vystupovala do popredia sociálna 

determinácia výchovy a jej reakcie na okolité spoločenské podnety. Uvedené 

rozdelenie osnov všeobecnej pedagogiky ovplyvnil ich autor V. Příhoda, 

pretože do nich zaradil nosné témy svojej výskumnej činnosti, ktoré boli 

zároveň v tom období pomerne diskutovanou problematikou.43  

V osnovách k dejinám pedagogiky podľa docenta Jiřího Václava Klímu 

predstavovali dejiny pedagogiky oblasť, ktorá mala viesť poslucháča k tomu, 

aby si dokázal dostatočne uvedomiť, ako dokáže súvisieť vývoj pedagogického 

javu v niektorom historickom období so súčasnými aktuálnymi 

pedagogickými témami: ,,Vždycky se ptám, co z vykladaného jevu přešlo do 

dnešní pedagogické abecedy, jakými změnami v názorech a pojetí prošly tyto 

prvky pedagogického myšlení a pedagogické práce, zač tedy děkujeme 

jednotlivým obdobím v dějinách pedagogiky v dnešním vývoji pedagogického 

myšlení i pedagogické praxe.”44 Uvedené stanovisko J. V. Klímu k významu 

prednášania dejín pedagogiky narušilo dovtedy platnú zásadu, že základ 

výučby dejín pedagogiky bol postavený na povinnom čítaní pedagogických 

klasikov. Naopak, on postavil do popredia ako predmet dejín pedagogiky 

schopnosť prehľadnej orientácie v svetových i domácich dejinách pedagogiky 

a školstva od staroveku až po súčasnosť. Istou výnimkou mohla byť pre 

poslucháčov potreba pochopiť rozdiel medzi psychologickým a pedagogickým 

myslením. V tomto prípade odporúčal na štúdium dielo nemeckých 

pedagógov Johanna Friedricha Herbarta a Williama Sterrna, a to i vzhľadom 

na problematiku personalizmu v psychológii. Napriek tomu si J. V. Klíma 

uvedomoval do určitej miery význam diela popredných osobností v 

pedagogike, a preto ich zaradil do obsahu osnov.45  

 Na pedagogickej akadémii zastávali vedľa pedagogiky dôležité 

postavenie i psychologické disciplíny, ktoré sa postupne ešte len vedecky 

rozvíjali. Stanislav Velínsky spracoval osnovy pedagogickej psychológie. V 

tomto prípade úlohou psychologickej prípravy bolo viesť poslucháčov k 

samostatnému riešeniu školských situácií v duchu psychologických 

zákonitostí. V popredí školskej situácie stála osobnosť dieťaťa, pričom boli 

poslucháči pripravovaní, aby v prvom rade zvládli analyzovať diagnózu 

situácie a následne vyhodnotili praktické závery. Už na týchto osnovách bolo 

 
43 PŘÍHODA, Václav: Osnova přednášek z obecné pedagogiky. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická 

akademie, s. 31-32. 
44 KLÍMA, Václav, Jiří: Dějiny pedagogiky v osnově pedagogických akadémií.  In: JAROŠ, Václav (ed.): 

Dvouletá pedagogická akademie, s. 30-32. 
45 Tamže, s. 34-36. 
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vidieť opätovné úsilie o prepojenie teórie a praxe v odbornej príprave 

poslucháčov učiteľstva, keď podľa S. Velínského: ,,Hlavní důraz bylo by 

položiti při tom na úzkou spojitost teorie s praksí a proto by vlastním jádrem 

kursu bylo pozorování žáka ve skutečných konkretních situacích školních.”46  

Súčasťou odbornej prípravy učiteľov v medzivojnovej ČSR sa stala 

potreba získať potrebné vedomosti a zručnosti so žiakmi, ktorí si vyžadovali 

prispôsobenie vyučovacích podmienok ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

potrebám. Josef Zeman v osnovách z pedopathologie sa zameriaval na 

charakteristiku konkrétnych postihnutí a porúch. Vo výchovno-vzdelávacej 

časti predstavoval dejiny výchovy v rámci daného postihnutia, pričom vo 

viacerých prípadoch ešte neboli dostatočne rozvinuté didaktické metódy 

práce so žiakmi, ktorí si vyžadovali špeciálne potreby. Súčasťou teoretického 

vzdelávania boli návštevy špeciálnych škôl.47 Podstatnou súčasťou 

didaktickej časti v príprave poslucháčov učiteľstva národných škôl boli 

osnovy z didaktiky nižšieho stupňa obecnej školy. Autor týchto osnov Václav 

Medonos spracoval didaktiku nižšieho stupňa obecnej školy z viacerých 

uhlov pohľadu. V prvom rade venoval pozornosť telesnému a duševnému 

vývinu dieťaťa v predškolskom veku. V druhom rade sa mali poslucháči 

učiteľstva oboznámiť s psychickými poznávacími procesmi a determinantmi, 

ktoré ovplyvňovali prospech žiakov v elementárnej škole. V treťom rade bola 

podstatná časť zameraná na školskú administratívu a vedeniu dokumentácie 

o jednotlivých žiakoch. Posledná, najrozsiahlejšia časť bola venovaná 

didaktickým a metodickým oblastiam vyučovania elementárnych predmetov. 

Hlavná pozornosť sa upriamovala na správny postup v technike čítania, 

písania a počítania, ale i vyučovaniu spevu a telesnej výchovy.48 V súvislosti 

s didaktikou nižšieho stupňa obecnej školy sa samostatná pozornosť 

venovala hudobnej výchove,49 metodike kreslenia a písania50 a chlapčenským 

ručným prácam.51   

Najzaujímavejšiu a zároveň najrozsiahlejšiu časť študijného plánu 

tvorila praktická príprava poslucháčov súkromnej pedagogickej akadémie. 

Praktická príprava sa niekoľkokrát menila, ale základ zostával rovnaký: v 

prvom ročníku v prvom semestri študenti absolvovali týždenné dvojhodinové 

hospitácie vo vybraných triedach normálnych škôl v Prahe. V druhom 

semestri sa začínali realizovať praktické výstupy poslucháčov, aby sa tak 
 

46 VELÍNSKÝ, Stanislav: Osnovy pedagogické psychologie na Dvouleté pedagogické akademii v Praze. In. In: 

JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická akademi, s. 39-41. 
47 ZEMAN, Josef: Osnovy z pedopathologie. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická akademie, s. 41-

42. 
48 MEDONOS, Václav: Osnova výkladů z didaktiky nižšího stupně obecné školy na Dvouleté soukromé 

pedagogické akademii v Praze. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická akademie, s. 43-44. 
49 Bližšie pozri: LIEBICH, Bohumil: Hudební výchova na Dvouleté pedagogické akademii v Praze. In: JAROŠ, 

Václav (ed.): Dvouletá pedagogická akademie, s. 74-80. 
50 Bližšie pozri: RŮŽIČKA, Antonín: Osnovy ,,Metodiky kreslení a psaní” na Dvouleté soukromé pedagogické 

akademii v Praze. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická akademie, s. 81-83. 
51 Bližšie pozri: ŠEDIVÝ, Jan: Ruční práce chlapecké. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá pedagogická 

akademie, s. 84-85. 
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pripravovali k systematickému praktickému výcviku. V druhom ročníku 

vyučovali poslucháči najmenej šesť hodín týždenne prostredníctvom 

praktických výstupov vo vyučovaní, ktoré boli spoločne s cvičným učiteľom 

analyzované na konferenciách.52 Poslucháči mali za úlohu viesť si záznamy o 

priebehu praxe, kde si zapisovali výsledky svojho pozorovania zameraného 

na didaktickú stránku vyučovania vrátane použitých metód a učebných 

pomôcok. Súčasťou praktickej prípravy boli tzv. ,,porady o praxi”, na ktorých 

sa viedli teoretické prednášky o zákonitostiach elementárnych pravidiel 

vyučovacej techniky a pod.53 Od poslucháčov sa vyžadovali vopred 

vypracované písomné prípravy vo forme zápisu o hospitáciách.54 Poslucháči 

absolvovali praktickú prípravu vykonávaným praxe u vybraných cvičných 

učiteľov nielen priamo v meste, ale aj na tzv. ,,malotriedkach” na vidieku v 

okolí Prahy. Poslucháči získavali praktické zručnosti nielen na bežných 

normálnych školách, ale aj na reformovaných a pokusných školách, kde 

vykonávali hospitácie i praktické výstupy, aby sa efektívnejšie oboznámili s 

novými pedagogickými prúdmi a ich priamym uplatnením vo vyučovacom 

procese.55      

Po zriadení súkromnej dvojročnej pedagogickej akadémie pri univerzite 

v Prahe sa začalo MŠaNO vážnejšie zaoberať otázkou zriaďovania štátnych 

pedagogických akadémií, čím mala príprava budúcich učiteľov získať vyššiu 

odbornú kvalifikáciu a zároveň by sa ich príprava dostala pod štátny dozor. 

Je zaujímavosťou, že prvá štátna pedagogická akadémia nevznikla na území 

Čiech, ale vznikla na území Slovenska v Bratislave výnosom MŠaNO č. 

49.646/1–30 zo dňa 16. júla 1930 ako pokusná pedagogická akadémia pre 

úplnú odbornú prípravu učiteľov ľudových škôl z abiturientov stredných 

škôl. Organizačný štatút, učebné osnovy a zloženie učiteľského zboru 

stanovilo MŠaNO výnosom č. 114.257 zo dňa 28. augusta 1930. Riaditeľom 

a hlavným organizátorom pedagogického vedenia pre prvý školský rok 

1930/31 sa stal Josef Hendrich,56 profesor Pedagogického seminára na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedúcim 

 
52 MEDONOS, Václav: Poznámky k výcviku v praksi na dvouleté pedagogické akademii. In: JAROŠ, Václav 

(ed.): Dvouletá pedagogická akademie, s. 64. 
53 STURM, A.: Prakse posluchačů na normálních obecných školách. In: JAROŠ, Václav (ed.): Dvouletá 

pedagogická akademie, s. 61-63.  
54 Poslucháči v rámci formálnej úpravy písomných príprav dostávali poučenie pred realizáciou praxe v tzv. 

,,návodnej porade”. V písomnej príprave sa museli podrobne rozpracovať dispozície, presne rozčlenené podľa 

základných kategórií. Poslucháči skupiny, ktorí aktuálne neučili, mali za úlohu pozorovať vyučujúceho 

praktikanta, sledovať a zapisovať si všetko, čo chceli kriticky prehodnotiť na porade. Metodická stránka 

vyučovania bola pripravovaná už v ,,návodnej porade”, čiže nevystupujúci poslucháči sa mali sústreďovať na 

osobnú zložku a predovšetkým interakciu medzi aktívnym praktikantom a žiakmi, hlavne reakciou žiakov na 

zvolený metodický postup vyučujúceho praktikanta, čím sa mala v podstate overiť správnosť jeho prípravy. 
55 KUBÁLEK, Josef: Poznámky k základům praktického vzdělání učitelského. In: JAROŠ, Václav (ed.): 

Dvouletá pedagogická akademie, s. 55-57. 
56 Josef Hendrich (1888 – 1950) bol pedagogickým riaditeľom Štátnej pedagogickej akadémie v Bratislave od jej 

založenia až do 30. apríla 1937, kedy bol povolaný na Univerzitu Karlovu do Prahy. Jeho nástupcom vo 

funkcii pedagogického riaditeľa sa stal Ján Uher, profesor Masarykovej univerzity. Prednášal dejiny 

pedagogiky a viedol pedagogický seminár.  
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administratívnej správy sa stal riaditeľ československého štátneho 

koedukačného učiteľského ústavu v Bratislave.57  

Pedagogická akadémia bola slávnostne otvorená v piatok 5. septembra 

1930 v kresliarni učiteľského ústavu v Bratislave. Na slávnostnom otvorení 

sa zúčastnili viaceré popredné osobnosti z verejného života: Ferdinand 

Písecký, vládny radca a zástupca referátu MŠaNO v Bratislave a predseda 

Pedagogickej spoločnosti v Bratislave, Ivan Dérer, minister školstva a 

národnej osvety, hlavný iniciátor založenia pedagogickej akadémie, Otto 

Černý a Anton Petrtyl, zástupcovia Sväzu slovenského učiteľstva. Viacerí 

poukázali na tento významný medzník vo vývoji vzdelávania učiteľov, pretože 

práve na území Slovenska vznikla prvá oficiálne štátom uznaná pedagogická 

akadémia s vysokoškolskou organizáciou štúdia. Pravidelné vyučovanie sa 

začalo hneď v nasledujúcich dňoch.58  

Zo štátnej pedagogickej akadémie sa stalo dôležité centrum rozvoja 

pedagogického myslenia na Slovensku. Už od začiatku pôsobenia 

pedagogickej akadémie sa zloženie pedagogického zboru neobmedzovalo len 

na univerzitných profesorov a docentov, ale dôležité miesto zastávali i 

stredoškolskí učitelia, učitelia cvičných škôl a iní odborníci.59 Na základe 

vypracovaných učebných osnov sa poslucháči učiteľstva ľudových škôl 

vzdelávali v jednoročnom dvojsemestrálnom štúdiu v predmetoch: Úvod do 

filozofie (1 – 2), Psychológia a pedopsychológia (2 – 2), Obecná pedagogika (2 

– 2), Obecná didaktika (2 – 0), Organizácia škôl, školské zákony a predpisy (0 

– 1), Školská hygiena (1 – 1), Pedagogický seminár (2 – 2), Praktikum 

pokusnej psychológie (0 – 2), Mluvnica vyučovacieho jazyka (2 – 2), Kreslenie 

a písanie (1 – 1), Hra na husle (3 – 2), Všeobecná náuka o hudbe a spev (2 – 

2), Poľné hospodárstvo (iba pre mužov) (0 – 1), Telesná výchova a jej 

metodika (1 – 1), Ručné práce chlapčenské (2 – 0), Ženské ručné práce (1 – 

2), Metodika triedy elementárnej (2 – 0), Metodika jazyka vyučovacieho, 

občianskej náuky a výchovy (1 – 1), Metodika vlastivedy, reálií a spevu (1 – 

1), Metodika kreslenia, písania a počtov (1 – 1), Vyučovacia prax (hospitácie, 

pokusy a porady) (6 – 6).60 Učebné osnovy, študijný a skúšobný poriadok 

mali za cieľ pripraviť novú učiteľskú generáciu, ktorá by dokázala vedecky 

skúmať otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, diagnostikovať potreby a 

nadanie dieťaťa (žiaka), ovládať didaktické metódy a zásady zamerané na 

individuálnu, skupinovú a hromadnú formu vyučovania, ovládať 

 
57 Štátny archív v Bratislave, Bratislava (ďalej ŠAB BA), fond Československá štátna pedagogická akadémia v 

Bratislave (1930 – 1939) (ďalej f. ČŠPA BA), kartón č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa 

Československej štátnej pedagogickej akadémie v Bratislave: študijný rok 1930/31, s. 3. 
58 Tamže, s. 4. 
59 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1931/32, s. 10-11. 
60 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1933/34, s. 8. 
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elementárny obsah vzdelávania, poskytovať obyvateľstvu pomoc v rôznych 

hospodárskych a spoločenských problémoch.61  

Na prijímanie abiturientov stredných škôl boli kladené vysoké nároky. 

Uchádzači o štúdium museli sa preukázať vysvedčením dospelosti 

(maturitnou skúškou), lekárskym potvrdeným o telesnej spôsobilosti, 

preukazom o verejnom štúdiu na strednej škole s vyučovacím 

československým jazykom, vysvedčeniami a polročnými výkazmi z troch 

najvyšších tried strednej školy, potvrdeným o prípadnom hudobnom 

vzdelaní, osvedčením o československom štátnom občianstve.62 V septembri, 

deň pred oficiálnym začiatkom študijného roku sa spravidla konali prijímacie 

(talentové) skúšky, ktorými zisťovali hudobný sluch uchádzačov.63 Najviac 

prijatých uchádzačov mužov i žien pochádzalo z reálneho gymnázia, potom z 

reformného reálneho gymnázia, ďalej reálok a najmenej z klasického 

gymnázia.64 Štátna pedagogická akadémia získavala pre poslucháčov zo 

slabších sociálnych pomerov štipendiá a študijné podpory, aby úspešne 

dokončili učiteľské štúdium.65      

Keďže štúdium bolo iba jednoročné, koncom prvého semestra sa 

poslucháči s cieľom zistenia ich teoretických vedomostí podrobili 

kolokviálnemu skúšaniu zo základných psychologických a pedagogických 

disciplín: všeobecná psychológia, dejiny pedagogiky, všeobecná pedagogika. 

Ich úspešné absolvovanie bolo podmienkou k pokračovaniu štúdia v druhom 

semestri.66  

Kľúčovou oblasťou vzdelávania poslucháčov boli praktické cvičenia v 

cvičných školách. Na začiatku existencie štátnej pedagogickej akadémie 

prebiehala praktická príprava poslucháčov v cvičnej škole Štátneho 

koedukačného učiteľského ústavu v Bratislave.67 Veľké množstvo prijatých 

uchádzačov (každoročne bolo prijatých približne 100 poslucháčov) donútilo 

vedenie pedagogickej akadémie, aby hľadalo nové možnosti praktickej 

prípravy. Pedagogická akadémia nedisponovala priamo vlastnou cvičnou 

školou, preto začala od študijného roku 1931/32 prebiehať prax 

poslucháčov v troch triedach štátnej ľudovej školy na Cukrovej ulici.68 V 

nasledujúcom školskom roku 1932/333 sa ďalšou cvičnou školou stala 

štátna ľudová škola M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici. Na všetkých troch 

 
61 Tamže, s. 9-10. 
62 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1934/35, s. 17. 
63 Tamže, s. 5. 
64 Tamže, s. 9. 
65 Tamže. 
66 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1932/33, s. 12-13.  
67 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1930/31, s. 6. 
68 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k., kartón č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej 

pedagogickej akadémie v Bratislave: študijný rok 1931/32, s. 17. 
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cvičných školách praxovali poslucháči v štyroch triedach.69 Väčšie možnosti 

vykonávania praxe sa ešte zintenzívnili v študijnom roku 1935/36, keď 

výnosom 111.956/35–I/1 zo dňa 25. novembra 1935 dovolilo MŠaNO 

vykonávať prax v piatej triede cvičnej školy pri štátnom učiteľskom ústave, v 

dvoch triedach štátnej chlapčenskej meštianskej školy M. R. Štefánika a v 

jednej triede štátnej dievčenskej meštianskej školy M. R. Štefánika.70 

Praktické cvičenia začali prebiehať už od septembra v prvom semestri 

až do mája v druhom semestri. Pozostávali z troch základných častí: náčuvy, 

pokusy/výstupy, návodné a kritické porady. Podstatou náčuvov alebo 

hospitácii, ktoré boli v septembri a v októbri počas štyroch hodín týždenne, 

bolo oboznámenie sa s prostredím triedy. Už v tejto začiatočnej fáze sa konali 

tzv. konferencie v dvoch hodinách týždenne, kde viedli cviční učitelia 

diskusiu s poslucháčmi. Na týchto konferenciách dostávali základné 

vedomosti z didaktickej analýzy učiva v rôznych podmienkach, obsahu učiva 

z pohľadu pedagogických smerov, výskumu duševného a telesného vývinu 

žiakov, oboznámenie s metodickou literatúrou atď. V novembri sa začali 

náčuvy postupne nahrádzať výstupmi poslucháčov, väčšinou vo forme 

praktických pokusov počas štyroch hodín týždenne. Základnou oporou 

zostával naďalej cvičný učiteľ, ktorý poskytoval podrobný návod riadenia 

vyučovacieho procesu. Dôležitý priestor pre správne napredovanie 

poslucháčov a ich poučenie poskytovali návodné a kritické porady počas 

troch hodín týždenne. Základným obsahom diskusie medzi cvičným učiteľom 

a poslucháčmi bol vzťah učiteľ – žiak – žiaci. Poslucháči si mali osvojiť 

základné princípy pedagogickej komunikácie – kladenie otázok podľa 

vyspelosti žiaka/žiakov, vhodné využitie nápravných výchovných 

prostriedkov, odmeňovanie žiakov. Od decembra, prípadne už od novembra 

až do konca školského roku konali poslucháči už len výstupy počas štyroch 

hodín týždenne. Návodné a kritické porady o prevedených výstupoch sa 

konali počas troch hodín týždenne. Tieto porady sa už do určitej miery líšili 

od novembrových v tom zmysle, že poslucháči sa okrem analyzovania a 

zhodnocovania svojich výstupov venovali oboznámeniu s učebnými 

osnovami, so školskou a triednou administráciou, s charakteristikou detí na 

základe telesného a psychického vývinu v závislosti od veku. Všetky tri 

cvičné školy sa nachádzali približne päť minút od pedagogickej akadémie, čo 

umožňovalo pomerne rýchli presun medzi vyučovacími hodinami. Prax na 

viacerých cvičných školách znamenala pre poslucháčov možnosť viacerých 

praktických výstupov. Odhaduje sa, že každý poslucháč vykonal priemerne 

 
69 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1932/33, s. 9. 
70 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1935/36, s. 5. 
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pätnásť výstupov a okrem toho ešte metodicky vypracoval dvadsať výstupov, 

to znamená spolu tridsaťpäť výstupov.71 

Hospitácie, výstupy, porady nepredstavovali jedinú možnosť praktickej 

prípravy poslucháčov učiteľstva. Dôležitú úlohu v tomto smere zohrával i 

pedagogický seminár, ktorý v oboch semestroch prebiehal dve vyučovacie 

hodiny v týždni pod vedeným profesora J. Hendricha, kde sa na základe 

zadaným úloh a cvičení vzdelávali v teórii i praxi.72 Po jeho odchode viedol 

pedagogický seminár jeho nástupca vo vedúcej funkcii Jan Uher.73 Veľkou 

zaujímavosťou v oblasti praktickej prípravy poslucháčov zostávalo, že 

dôkladný priebeh praxe na cvičných školách, pozostávajúci z prepojenia 

troch na seba nadväzujúcich častí, nepovažovali ešte vedúci pedagogickí 

odborníci za dostačujúci. V študijnom roku 1932/33 rozhodlo vedenie 

pedagogickej akadémie uskutočniť pokus, ktorým sa malo prednášanie 

metodík užšie spojiť s praxou. Z tohto hľadiska mali všetky špeciálne 

metodiky, dnes by sme povedali odborové a predmetové didaktiky, vyučovať 

cviční učitelia: ,,Tým vzájomný pomer metodickej teorie a praxe bol 

prirodzenejší, poneváč cviční učitelia metodické výklady konkrétne doplňovali 

praktickými ukázkami v násluchoch a neskoršie pri výstupoch poslucháčstva. 

Tak pestovali u dorastu učiteľského správne porozumenie pre význam 

metodického vzdelania.”74 Z posúdenia cvičných učiteľov vyplývalo, že týmto 

sa výsledky praktických výstupov zlepšili na veľmi dobré a hodnotenie 

poslucháčov bolo lepšie ako predchádzajúce roky.75 Dôležitou súčasťou 

praktickej prípravy boli taktiež každoročne uskutočňované exkurzie do 

okolitých i vzdialenejších ľudových škôl, detských kliník v nemocniciach, 

špeciálnych zariadeniach pre mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, literárnych večierkov pre mládež, návštevy knižníc, zájazdy do 

pokusnej diferencovanej meštianskej školy v Zlíne atď.76 

Štátna pedagogická akadémia v Bratislave síce na prvom mieste kládla 

dôraz na vedecké vzdelanie poslucháčov učiteľstva, ale popritom 

neobchádzala ani možnosť zúčastňovať sa osláv štátnych sviatkov a 

jubilejných osláv, napr. oslava štátneho sviatku 28. októbra, narodeniny 

prezidenta republiky T. G. Masaryka, pietna slávnosť na pamiatku kráľa 

Alexandra, pietna slávnosť k výročiu smrti M. R. Štefánika a pod. Slávenie 

osláv prebiehalo väčšinou v koordinácii pedagogickej akadémie s miestnym 

štátnym učiteľským ústavom. Program pripravovali sami poslucháči so 

študentmi učiteľského ústavu. Pedagogická akadémia mala k dispozícii len 

 
71 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1931/32, s. 17. 
72 Tamže.  
73 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1937/38, s. 7. 
74 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1932/33, s. 9. 
75 Tamže. 
76 Tamže, s. 10. 
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dve posluchárne, preto sa väčšie oslavy a prednášky konali v kresliarni 

učiteľského ústavu. Obe vzdelávacie inštitúcie po celú dobu svojej existencie 

spolu úzko spolupracovali. Štátny učiteľský ústav umožňoval poslucháčom 

pedagogickej akadémie realizovať prax na svojej cvičnej škole a cviční 

odborní učitelia vyučovali predmetové metodiky na pedagogickej akadémii.77 

Jednoročné štúdium na pedagogickej akadémii s vysokoškolským 

charakterom sa považovalo za nedostatočné. Profesor J. Čečetka a J. 

Hendrich sa zhodovali v názore, že s vybranými poslucháčmi sa síce dalo 

prebrať veľa učebnej látky, ale len za cenu veľkej námahy. Takto realizované 

štúdium však nedovolilo hlbšie kritické otvorenie závažných pedagogických 

otázok, ktoré bolo potrebné skôr premyslieť, ako len povrchovo prebrať. 

Obaja odporúčali dvojročné štúdium, aby každý poslucháč získal primeraný 

čas, ktorý mu mal pomôcť naučené vedomosti dostatočne premyslieť a 

prepojiť so svojimi praktickými skúsenosťami a životnou praxou, čím sa 

mala utvoriť konkrétna celistvosť.78 Z viacerých výročných správ bolo možné 

sledovať dozor centrálneho MŠaNO a miestneho referátu MŠaNO nad 

činnosťou pedagogickej akadémie. Dňa 12. septembra 1932 navštívil 

pedagogickú akadémiu minister školstva JUDr. Ivan Dérer, sprevádzaný 

vládnym referentom Ferdinandom Piseckým. Zaujímali sa o priebeh 

vyučovania a priestorové vybavenie.79 V nasledujúcom období navštevoval 

pedagogickú akadémiu vrchný odborový radca MŠaNO J. Keprta. 

Zúčastňoval sa prednášok, praxe na cvičných školách, odborných kurzoch 

na prípravu učiteľov meštianskych škôl. MŠaNO v študijnom roku 1935/36 

poverilo výnosom zo dňa 4. novembra 1935 Františka Hermanského, 

vrchného školského radcu pri referáte MŠaNO, aby viedol dozor nad 

vyučovaním poslucháčov pedagogickej akadémie.80  

Vrcholom vzdelávacieho procesu poslucháčov učiteľstva ľudových škôl 

boli skúšky učiteľskej dospelosti. Skúška sa skladala zo štyroch častí: 1. 

písomná skúška, 2. praktický výstup, 3. predbežné skúšky, 4. ústna skúška 

dospelosti v hlavnom skúšobnom období. Písomná skúška sa konala z 

pedagogiky, kde sa prelínali témy z filozofie, psychológie, všeobecnej 

didaktiky a školských zákonov. Častými témami písomných skúšok boli 

napr.: vzdelanie všeobecné a vzdelanie formálne, citový vývoj dieťaťa, školské 

úrady vrchnosti. Všetky tri témy boli súčasťou jednej písomnej skúšky. 

Praktický výstup sa konal v cvičnej, prípadne v inej ľudovej škole. Zadanie 

výstupu sa oznamovalo kandidátovi aspoň štyri dni vopred pre realizáciou 

výstupu. Ak počas štúdia získal z praktických cvičení priemernú známku 

 
77 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1933/34, s. 4. 
78 MILO, Štefan: Slovenský učiteľ v rokoch prvej ČSR. Nitra : Vlastným nákladom, 1995, s. 63. 
79 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1932/33, s. 6. 
80 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k.n č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 

akadémie v Bratislave: študijný rok 1935/36, s. 7. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

52 
 

aspoň dobrú, mohol mu učiteľský zbor pedagogickej akadémie výstup 

odpustiť. Predbežné skúšky sa konali z metodiky elementárnej triedy, z 

metodiky vyučovacieho jazyka a počtov a z metodiky jedného z reálnych 

predmetov, do toho rátajúc vlastivedu a občiansku náuku a výchovu. Na 

výber mali z metodiky kreslenia, písania, spevu a telocviku. Pripúšťala sa i 

výnimka, že skúšku z metodiky počtov, metodiky vyučovacieho jazyka, 

metodiky elementárnej triedy mohli poslucháči vykonať na konci prvého 

alebo na začiatku druhého semestra. Okrem metodík sa vykonávali 

predbežné skúšky zo školskej zdravovedy, z poľného hospodárstva (povinné 

len pre mužov), zo všeobecnej náuky o hudbe a speve, z hry na husle, z 

písania, z kreslenia, z telocviku, zo ženských ručných prác (povinné len pre 

ženy). Za nepovinné predmety sa považovali chlapčenské ručné práce a 

národné hospodárstvo. Všetky tri uvedené skúšky sa konali najneskôr v 

druhej polovici mája. Ústna skúška dospelosti sa konala v júni z dvoch 

predmetov: z pedagogiky a z mluvnice vyučovacieho jazyka. V tomto prípade 

taktiež súčasťou skúšky z pedagogiky boli disciplíny: dejiny pedagogiky, 

všeobecná pedagogika, filozofia, psychológia, všeobecná didaktika a školské 

zákony. Po dokončení ústnej skúšky určila skúšobná komisia s konečnou 

platnosťou známky z jednotlivých predmetov. V tomto prípade sa malo 

prihliadať pri uzatváraní známky z pedagogiky na známky poslucháčov zo 

špeciálnych metodík, najmä z metodiky vyučovacieho jazyka a počtov. O 

výsledku rozhodovala skúšobná komisia hlasovaním a keď získal poslucháč 

známku zo všetkých predmetov aspoň dostatočnú, bolo mu udelené 

vysvedčenie dospelosti.81 

Už od začiatku existencie pedagogickej akadémie sa predpokladalo, že 

sa odborná príprava učiteľov neobmedzí len na ľudové školy, ale zameria sa i 

na vyšší stupeň meštianskych škôl. MŠaNO výnosom č. 568/31–II. zo dňa 5. 

februára 1931 zriadilo odborný dvojročný kurz pre prípravu ku skúškam 

učiteľskej spôsobilosti pre meštianske školy.82 Na základe štatútu kurzov 

bolo ich hlavnou úlohou ,,poskytovať učiteľstvu na vedeckom podklade 

odborné vzdelanie, najmä v učebných predmetoch škôl meštianskych”.83 Tieto 

prípravné kurzy sa pôvodne zriadili na štátnej pedagogickej akadémii, ale 

prednášky prebiehali nielen v priestoroch pedagogickej akadémie, ale aj v 

historickom seminári, anatomickom a biologickom ústave, hudobnom 

seminári Univerzity Komenského, v priestoroch štátneho reálneho gymnázia, 

priemyselnej školy. Prednášajúcimi boli hlavne univerzitní profesori a 

docenti, ale aj stredoškolskí učitelia, prípadne iní vynikajúci odborníci, 

ustanovení MŠaNO. Do kurzov mohli byť prijatí len učitelia, ktorí mali 

 
81 ŠAB BA, f. ČŠPA BA, k. č. 1, sign. Š5878-Š5886. Výročná správa Československej štátnej pedagogickej 
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vysvedčenie učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy. Kurzy prebiehali od 

začiatku októbra do konca mája. Učebná látka bola rozdelená na dva roky a 

v každom roku tvorila samostatný celok, a preto sa mohli každý študijný rok 

prijímať noví uchádzači. Výhodou týchto kurzov bolo, že boli bezplatné, 

finančné náklady hradil štát, a každý účastník, plniaci si dochádzku a 

študijné povinnosti, získal po ukončený kurzu frekvenčné vysvedčenie, 

podpísané pedagogickým a administratívnym riaditeľom. Pri výbere učebnej 

látky a zostavovaní učebných osnov sa prihliadalo na aktuálne potreby 

učiteľstva meštianskych škôl. Osnovy dvojročných kurzov pre prípravu 

učiteľov k odborným skúškam meštianskej školy v prvom roku štúdia tvorili 

tri odbory: prvý odbor bol zameraný na predmety zemepis a dejepis, druhý 

odbor bol zameraný na predmety matematika  a prírodné vedy, tretí odbor 

bol zameraný na predmety matematika, kreslenie, krasopis, dejiny umenia. 

V druhom roku štúdia boli opäť tri odbory: prvý odbor bol zameraný na 

československý jazyk a literatúru, druhý odbor bol zameraný na matematiku 

a prírodné vedy, tretí odbor bol zameraný na matematiku, deskriptívu, 

kreslenie, ručné práce a modelovanie.84     

 

Otázka reformy vzdelávania učiteľov národných škôl v kontexte 

navrhovaných koncepcií univerzitnými profesormi pedagogiky na 

sklonku existencie prvej Československej republiky 

Zriadenie ŠVŠP a pedagogických akadémií sa nepovažovalo za 

definitívne vyriešenie otázky reformy vzdelávania učiteľov národných škôl. 

Opak bol pravdou. Skutočnosť, že na týchto alternatívnych vzdelávacích 

inštitúciách pre odbornú pedagogickú prípravu učiteľov pôsobili i významní 

univerzitní profesori pedagogiky ako Václav Příhoda, Otokar Chlup a Juraj 

Čečetka, umožnilo vypracovať na sklonku existencie prvej ČSR nové návrhy 

(projekty), v ktorých využili nielen svoje získané skúsenosti z učiteľského 

pôsobenia, ale aj výsledky zo svojich z dlhoročných vedeckých výskumov v 

niekoľkých oblastiach pedagogiky, ktoré im umožnili vyprofilovať si vlastné 

nazeranie na pedagogiku v kontexte s jej uplatnením pri rozvoji spoločnosti.    

V. Příhoda sa označuje za hlavného predstaviteľa ,,pražskej školy”, 

založenej na filozofii pragmatizmu a kvantifikačnom princípe. Naopak O. 

Chlup sa považuje za hlavného predstaviteľa ,,brnenskej školy”, ktorá 

zdôrazňovala význam filozofie a kvalitatívneho prístupu v edukačnom  

procese.85 Z týchto dvoch rozdielnych prístupov k pedagogike ako vedeckej 

disciplíne vznikli dve kľúčové pohľady na reformu vzdelávania učiteľov. Prvý 

prístup V. Příhodu kládol dôraz na precíznu pedagogicko-psychologickú 

prípravu učiteľov a druhý prístup O. Chlupa preferoval vzdelávanie učiteľov v 

spoločenských, prírodných, technických vedách a vo filozofii. Univerzitní 

 
84 Tamže, s. 19-20. 
85 KOSTKA, Karel: Tomáš Baťa a baťovské školství. Frýdek-Místek : Alpress, 2018, s. 243. 
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profesori pedagogiky sa zaraďovali medzi hlavných zástancov zavedenia 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov národných škôl.86  

V. Příhoda vo svojom navrhovanom systéme vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov v roku 1937 zohľadňoval viaceré aspekty akademického 

prostredia. Navrhoval zriadiť pedagogickú fakultu, ktorá mala byť v zásade 

štvorročná a rovnocenná s ostatnými fakultami v rámci univerzity. 

Pedagogická fakulta mala byť určená pre učiteľstvo všetkých stupňov a typov 

škôl, čím sa mali vyriešiť viaceré problémy v organizácii ich vzdelávania.87 

Štúdium na pedagogickej fakulte malo byť podľa navrhovaného 

študijného poriadku jednotné, ale diferencovane prispôsobené študijným 

požiadavkám učiteľstva viacerých stupňov a typov škôl: učiteľkám 

materských škôl, učiteľom ľudových a meštianskych škôl, učiteľom 

špeciálnych škôl, učiteľkám domácich náuk a učiteľom stredných škôl. Práve 

z dôvodu zachovania diferenciácie, ktorá mala udržiavať systematické a 

plynulé vzdelávanie učiteľov, musel byť študijný plán rozdelený do piatich 

skupín predmetov: 1. povinné predmety pre učiteľstvo všetkých kategórií; 2. 

povinné predmety diferencované podľa študijného cieľa; 3. voliteľné 

predmety z pedagogických odborov; 4. voliteľné predmety z oblasti 

spoločenskovedných, prírodovedných a technických odborov; 5. praktické 

predmety.88  

V. Přihoda na viacerých miestach v predmetnom návrhu poukázal na 

úlohu učiteľa v spoločnosti, ktorý prostredníctvom použitia vedeckých, 

hlavne kvantifikačných metód, môže účinnejšie zisťovať sociálnu 

determináciu výchovy, poznávať telesný a psychický vývin dieťaťa a jeho 

reakcie na okolité podnety. Vedecké poznávanie malo byť neodmysliteľnou 

súčasťou odbornej prípravy budúcich učiteľov. Teoretické poznanie malo 

predchádzať realizácii praxe na diferencovaných školských klinikách pri 

pedagogických fakultách. Tieto sa mali rozdeľovať na výskumné školy, 

pokusné školy a normálne školy. Zodpovedne a účinne pracovať s vedeckými 

metódami a technikami sa mali poslucháči učiteľstva pripravovať na 

prednáškach, seminároch a proseminároch.89  

Autorom druhého významného návrhu na zavedenie vysokoškolského 

vzdelávania učiteľov národných škôl bol O. Chlup, ktorý svoj návrh 

publikoval taktiež v roku 1937. Na rozdiel od návrhu V. Příhodu nekládol až 

taký veľký dôraz na odbornú pedagogicko-psychologickú prípravu učiteľov, 

ale svoju pozornosť upriamil na samotný obsah vzdelávania na obecných a 

meštianskych školách. Z tohto následne odvodzoval štruktúru a priebeh 

vzdelávania na dvojročných ústavoch, ktoré by boli pričlenené k vysokým 

 
86 ŠTULRAJTEROVÁ, Janka: Návrhy na akademickú prípravu učiteľov ľudových a meštianskych škôl v 

Čechách a na Slovensku v medzivojnovom období. In: Paedagogica 29: Zborník Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského. Bratislava, 2017, s. 8.  
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školám, prípadne na samostatných ústavoch v miestach, kde sa nachádzali 

univerzitné knižnice. O. Chlup sa usiloval vo svojom návrhu uplatniť hlavnú 

Komenského pedagogickú zásadu – vyučovať všetkých všetko. Z tohto 

hľadiska odporúčal, aby elementárny stupeň školstva poskytoval žiakom, 

rodiacej sa mladej inteligencii, potrebnú organickú sústavu vedomostí ako 

všeobecný základ pre ďalšie prehlbovanie na vyšších stupňoch škôl, ktorú 

mal mať učiteľ podloženú vedeckými metódami. O. Chlup charakterizoval 

vzdelanie učiteľov národných škôl ako vysoké všeobecné vzdelanie čerpajúce 

z každodenných potrieb obyvateľstva.90  

Na vzdelávacie ústavy, ktoré presne nepomenoval, mali byť prijatí 

abiturienti úplných stredných škôl a učiteľských ústavov po získaní 

maturity, ktorí by sa počas dvoch rokov vzdelávali v odboroch: pedagogika, 

dialektika, filozofia, psychológia, etika, logika, sociológia, filológia, literatúra 

a literárna estetika, štátoveda a vlastiveda, všeobecná prírodoveda, organická 

a anorganická chémia, fyzika, technológia, hygiena, základy profylaxie, 

ručné, záhradné a laboratórne práce, domáce náuky, kreslenie, estetika, 

výtvarná a hudobná veda, spev a hospitácie.91 Z rozsiahleho zoznamu 

odborov, ktoré sa mali na vzdelávacích ústavoch vyučovať, vyplýva, že O. 

Chlup nesledoval primárne odbornú pedagogicko-psychologickú prípravu, 

ale rozsiahle všeobecné encyklopedické vzdelanie. To spôsobilo ostrú kritiku 

daného návrhu, že na základe rozsiahleho zoznamu vyučovacích predmetov 

sa usiloval O. Chlup len o prehĺbenie všeobecného vzdelania učiteľov na 

úkor odborných pedagogicko-psychologických predmetov, ktoré sa dostali do 

úzadia a venoval im menej vyučovacích hodín ako učiteľské ústavy. 

Vynechanie seminárov a laboratórnych cvičení by bolo krokom späť v otázke 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov.92  

Posledný návrh uceleného vysokoškolského vzdelávania učiteľov 

predostrel Juraj Čečetka, podobne publikovaný ako predchádzajúce dva 

návrhy v roku 1937. Uvedený návrh vo viacerých smeroch nadväzoval na 

predchádzajúce návrhy V. Přihodu a O. Chlupa. V súvislosti s návrhom V. 

Příhodu sa taktiež J. Čečetka stotožňoval s myšlienkou zaviesť jednotné 

vzdelávanie učiteľov národných a stredných škôl, ale diferencovane 

prispôsobené študijným požiadavkám učiteľstva oboch stupňov. Na rozdiel 

od V. Příhodu a O. Chlupa nenavrhoval zriadiť pedagogickú fakultu, 

prípadne osobitný vzdelávací ústav pre učiteľov, ale centrom vzdelávania pre 

poslucháčov učiteľstva mala byť filozofická alebo v prípade zriadenia i 

prírodovedecká fakulta. Obe fakulty museli podstúpiť zásadnú reorganizáciu, 

aby mohli úspešne vzdelávať učiteľov národných a stredných škôl s 

 
90 CHLUP, Otokar: Vysokoškolské vzdělání učitelstva. In: PAŘÍZEK, Vlastimil (ed.): Otokar Chlup a 

perspektivy výchovy. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977, s. 139-142. 
91 BAKOŠ, Ľudovít: Vzdelávanie učiteľov v Československu a jeho vývinové tendencie. In: Paedagogika 1: 

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava, 1967, s. 51. 
92 ŠTULRAJTEROVÁ, Janka: Vzdelávanie učiteľov, s. 260.  
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predpokladanou dĺžkou štúdia: učitelia stredných škôl štyri roky, odborní 

učitelia meštianskych škôl tri roky, učitelia ľudových škôl dva roky. J. 

Čečetka si podobne ako V. Příhoda uvedomoval zložitosť jednotného 

vzdelávania učiteľov národných a stredných škôl, a preto navrhoval 

diferencovať prednášky do niekoľkých skupín: všeobecné a špeciálne, 

všeobecne povinné a fakultatívne povinné a voľné prednášky. Uvedené 

prednášky sa ďalej navzájom mali kombinovať napr. všeobecná všeobecne 

povinná alebo všeobecná fakultatívne povinná prednáška. Takto 

uskutočnená diferenciácia mala zabezpečiť na jednej strane bezproblémové 

vzdelávanie učiteľov národných a stredných škôl, ktorí mali určené 

samostatné a spoločné prednášky. Na druhej strane okrem prednášok mali 

rovnocenne prehlbovať odborné vzdelávanie poslucháčov učiteľstva knižné 

semináre, prosemináre a praktické cvičenia.93   

Návrh vysokoškolského vzdelávania učiteľov od autora J. Čečetku mal 

veľa spoločných znakov nielen s návrhom V. Příhodu, ale aj s návrhom O. 

Chlupa. Cieľom odbornej prípravy poslucháčov učiteľstva mala byť prioritne 

síce výborná orientácia v pedagogike, psychológii, sociológii a v umení, ale 

dôležité postavenie v štúdiu učiteľov ľudových škôl malo tiež poľné 

hospodárstvo, čím si učiteľ zároveň mal udržal status sprostredkovateľa 

nových metód hospodárenia, šíriteľa kultúry a materiálneho pokroku.94 

Všetky vyššie uvedené návrhy (projekty) vysokoškolského vzdelávania 

učiteľov národných škôl, navrhované univerzitnými profesormi pedagogiky, 

boli neodmysliteľne prepojené s vývojom otázky inštitucionálneho systému 

vzdelávania učiteľov národných škôl a reformou národného školstva v rozpätí 

rokov 1918 – 1938, kedy sa uskutočnili viaceré menšie alebo väčšie zmeny, 

ktoré vplývali na štruktúru daných návrhov. Okrem toho uvedení univerzitní 

profesori priamo vyučovali na alternatívnych vzdelávacích inštitúciách pre 

učiteľov, a tak mohli stáť v centre vývoja ich inštitucionálneho systému. Pre 

blížiace sa vojnové udalosti nebolo možné už žiaden z uvedených návrhov 

priamo realizovať v praxi. 

Na sklonku existencie prvej ČSR malo úsilie o zavedenie 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov podporiť vedľa už zriadenej Štátnej 

pedagogickej akadémie i novovzniknutá ŠVŠP v Bratislave. Podnet na jej 

vznik dala Pedagogická spoločnosť slovenská, ktorá zvolala ustanovujúcu 

schôdzu 29. apríla 1937, teda v tom istom roku, v ktorom boli publikované 

návrhy V. Příhodu, O. Chlupa a J. Čečetku. Na ustanovujúcu schôdzu prišlo 

jedenásť zástupcov z radov učiteľských spolkov a referátu MŠaNO. Za 

riaditeľa ŠVŠP bol zvolený Ján Uher. Štúdium malo trvať štyri semestre a 

obsah vzdelávania mal pozostávať zo základných problémov školskej 

pedagogiky a to rovnako na úrovni teoretickej, ako aj praktickej. V prvom 

 
93 ČEČETKA, Juraj: Vysokoškolské vzdelávanie nášho učiteľského a profesorského dorastu. In: Odtlačok z 

pedagogického sborníka, 1937, č. 6, s. 1-6.  
94 Tamže. 
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roku štúdia mal byť dôraz kladený na teoretické vzdelávanie v predmetoch: 

dejiny pedagogiky, sociológia, psychológia, etika, estetika, biológia dieťaťa a 

pod. V druhom roku štúdia sa mal klásť akcent na praktickú prípravu: 

didaktické metódy, literatúra pre deti, hlavné úlohy ľudovej školy, ručné 

práce a pod. Hlavnými vyučujúcimi mali byť univerzitní profesori, docenti a 

učitelia s bohatými praktickými skúsenosťami. Napriek uskutočneniu 

rozsiahlych príprav a vytvoreniu pedagogického zboru sa nepodarilo ŠVŠP 

oficiálne otvoriť taktiež pre blížiace sa vojnové udalosti.95    

Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. októbra 1938 a vzniku MŠaNO 

Slovenskej krajiny začali sa pripravovať zmeny v reforme vzdelávania 

učiteľov. MŠaNO umožnilo učiteľom národných škôl zapísať sa na filozofickú 

fakultu pod podmienkou vykonania doplňujúcej skúšky z latinčiny 

prostredníctvom kurzu, ktorý prebiehal na gymnáziu v Grösslingovej ulici v 

Bratislave. Zároveň MŠaNO stanovilo, že maturita získaná na učiteľskom 

ústavu sa stala rovnocennou s maturitou na gymnáziu. Abiturienti 

učiteľských ústavov získali prístup na filozofickú fakultu, a teda k 

vysokoškolskému štúdiu.96 Nástupca Matúša Černáka vo funkcii ministra 

školstva Jozef Sivák bol rozhodnutý definitívne vyriešiť otázku reformy 

vzdelávania učiteľov. Veľkým neúspechom bolo, že vysokoškolské 

vzdelávanie učiteľov zásadne odmietol a dokonca dal zrušiť Štátnu 

pedagogickú akadémiu v Bratislave.97 V období Slovenského štátu bola 

reforma vzdelávania učiteľov zavŕšená tým spôsobom, že sa rozhodlo 

učiteľské ústavy prebudovať na učiteľské akadémie s dĺžkou štúdia päť 

rokov. Posledný piaty ročník bol zameraný na praktickú prípravu kandidátov 

učiteľstva. Tieto zmeny boli definitívne potvrdené zákonom č. 288/1940 Sl. z. 

o učiteľských akadémiách, ktorý prijal Snem Slovenskej republiky 29. 

októbra 1940.98 Myšlienka založenia pedagogickej fakulty ako rovnocennej 

univerzitnej fakulty padla na úrodnú pôdu až po skončení druhej svetovej 

vojny a obnovení Československa. 

 

Záver 
Reforma vysokoškolského vzdelávania učiteľov národných škôl sa 

vyvíjala v rokoch 1918 – 1938 pomerne zložitým procesom, ktorý bol 

determinovaný viacerými faktormi.  Skutočnosť, že požiadavka na zavedenie 

vysokoškolského vzdelávania pre učiteľov bola síce súčasnou medzivojnovou 

spoločnosťou akceptovaná a žiadaná, napriek tomu sa ju nepodarilo doviesť 

do úspešného konca a prináša so sebou otvorené otázky. Zriadenie Školy 

 
95 Bližšie pozri: Škola vysokých štúdií pedagogických v Bratislave. In: Slovenský učiteľ, 1937, roč. 18, č. 9, s. 

479-480 
96 MOJTO, František: Janua universitatis reserata. In: Slovenský učiteľ, 1939, roč. 20, č. 5, s. 219-220.   
97 MOJTO, František: Reformné komisie v ministerstve školstva. In: Slovenský učiteľ, 1939, roč. 20, č. 5, s. 281. 
98 GABZDILOVÁ, Soňa – ĎURKOVSKÁ, Mária (eds.): V duchu autority a slovenskej štátnosti: Školstvo a 

vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied 

SAV, Spoločenskovedný ústav, 2016, s. 71-72. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

58 
 

vysokých štúdií pedagogických a pedagogických akadémii nebolo ešte 

považované za definitívne vyriešenie otázky vzdelávania učiteľov, pretože tým 

mohlo byť len zriadenie pedagogickej fakulty v rámci univerzity. Na druhej 

strane pohľad na vzdelávací proces na týchto vzdelávacích inštitúciách 

poukazuje na nové prístupy k skúmaniu pedagogických, psychologických a 

iných spoločenských javov, ktoré prenikali na územie Československej 

republiky a stávali sa postupnou súčasťou odbornej prípravy učiteľov. V 

oblasti reformy vzdelávania učiteľov sa výraznou mierou angažovali 

univerzitní profesori pedagogiky. Postupne bolo vypracovaných niekoľko 

návrhov na reformu učiteľského vzdelávania, ktoré sa usilovali zohľadňovať 

nielen najnovšie výdobytky vedeckého poznania, ale aj požiadavky 

spoločnosti kladené na profesiu učiteľa. Vzájomné porovnávanie návrhov od 

autorov F. Drtinu, V. Příhodu, O. Chlupa a J. Čečetku umožnilo 

komplexnejšie uchopiť problematiku inštitucionálneho systému vzdelávania 

učiteľov. Alternatívne vzdelávacie inštitúcie, ktoré slúžili svojím spôsobom 

ako istý medzistupeň v reforme vzdelávania učiteľov, a vypracované návrhy 

univerzitných profesorov pedagogiky priniesli svoje vytúžené ovocie až po 

skončení druhej svetovej vojny, kedy na základe dekrétu prezidenta 

republiky dňa 27. októbra 1945 bolo dovolené zriaďovať pedagogické fakulty.  

 

Resume:  

The problematics of institutional national school teachers’ education system 

in Czechoslovakia in 1918‒1938 

The submitted report deals with the historical development of the education 

reform of teachers in national schools in 1918-1938 question. After the creation of 

Czechoslovakia in 1918, the teachers, university professors of education and 

government representatives demanded an establishment of university education for 

teachers. The inability to achieve concord in the perspective of further education for 

teachers led to the fact, that in the interwar period alternative educational 

institutions were being created in Czechoslovakia, as an interstage in the teachers’ 

education reform. With the contribution of university pedagogy professors, 

innovative projects were carried out. Their aim was to encourage academic public to 

take a definitive stand towards the creation of education faculties within 

universities. By reason of multiple factors and a nearing belligerency, the question 

of this reform remained open, even after the dissolution of interwar Czechoslovakia. 

With the usage of selected historical methods, we analyse the organisation of 

studying at Schools of high pedagogical studies and pedagogy academies, we map 

multiple approaches to the teachers’ education reform and we compare the projects 

of university pedagogy professors. Historical study is based on available archival 

sources, contemporary periodicals and specialised literature. 
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Konzumace čerstvého a zpracovaného ovoce, zeleniny, 

luštěnin a brambor v 50. a 60. letech 20. století v 

Československu* 

 

Zuzana Šmídová 

 

Cílem předložené studie je zhodnotit spotřebu ovoce, zeleniny, luštěnin 

a brambor v Československu v 50. a 60. letech 20. století, neboť právě ona 

představuje v českém prostředí specifický problém dlouhodobějšího 

charakteru. Nízká spotřeba výše uvedených komodit byla v době reálného 

socialismu do velké míry pokračováním tendence nastoupené v první 

polovině 20. století a souvisela s tradičním jídelníčkem české společnosti, 

nechutí ke konzumaci ovoce a zeleniny, jejich malou dostupností a nízkou 

kvalitou, z čehož vyplývala poměrně rozšířená obezita populace. Text vychází 

z článků odborných dobových časopisů, zejména Výživy lidu a Průmyslu 

potravin, které konfrontuje s českou literaturou zabývající se stravováním ve 

20. století. 

 

Tradiční česká strava 

Základy současné české kuchyně byly položeny v 19. století. Jejími 

charakteristikami se staly kalorický způsob stravování, hojnost tuku, 

přemíra moučných jídel, konzumace „červeného“ masa a tradičního piva. 

Probíhající agrární revoluce přispěla k rozkvětu potravinářského průmyslu, 

který vstřebával vlivy moderních technologií, ačkoliv nové možnosti cestování 

vedly k vymezení jednotlivých národních kuchyní, nikoliv ke kosmopolitnímu 

nástupu konzumace. Do střední Evropy začaly pronikat nové stravovací 

návyky teprve pomalu.  

Konzumace byla silně vázána na roční období. Nové způsoby 

konzervování umožňovaly prodlužovat délku spotřeby. Společně se sušením, 

uzením a solením měly bohaté vrstvy k dispozici skříně, do nichž ukládaly 

potraviny společně s ledem, který prodlužoval jejich životnost. Ve druhé 

polovině 19. století umožnil objev pasterizace prodloužit trvanlivost vína či 

mléka. Potraviny se staly dostupnějšími pro nejširší lidové vrstvy, které byly 

nyní méně závislé na potížích se zásobováním a obávanou neúrodou. 

Každodenní strava obyvatel se stávala pestřejší. Po staletí konzumované kaše 

a husté polévky doplnily nyní brambory připravované na všechny způsoby, 

které se staly známější ve střední Evropě teprve na počátku 19. století. Jejich 

využití bylo doslova revoluční, neboť umožňovalo přípravu celé škály jídel a 

nápojů. Dostupnější a běžnější se již stalo maso, zejména hovězí a vepřové, i 

 
* Práce vznikla za přispění grantového projektu GA ČR 20-17501S Dějiny výživy a stravování v českých zemích 

1945 ‒ 1970. 
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když právě v této době vrcholil pokles jeho spotřeby od středověku. Ryby byly 

spojovány především s obdobím půstů.  

Značnou oblibu si získaly také zelenina a ovoce, které se stávaly 

běžnější součástí každodenního stravování. Třebaže dosud v českých zemích 

převažovala domácí produkce zelí, mrkve, švestek, jablek a hrušek, stávala 

se jejich rostoucí konzumace módní záležitostí. Na druhé straně nástup 

mléčných výrobků, zejména tvarohu, sýrů a podmáslí, byl pouze pozvolný, 

přičemž v českých zemích nesehrály v 19. století tyto potraviny významnou 

roli. Z tuků byly k přípravě potravin upřednostňovány sádlo, hovězí lůj a 

morek. Velmi ceněné zůstávalo koření umožňující zejména prodloužení doby 

spotřeby potravin. Navzdory všem novým potravinám, které se na talířích 

Čechů postupně objevovaly, zůstávala strava dosud značně nevyvážená. Pro 

velkou část tehdejší společnosti se z dnešního pohledu zdála být kaloricky 

málo vydatná, s malým množstvím bílkovin. Ovoce a zeleniny se jedlo 

v porovnání s dnešní spotřebou málo.1 

Rovněž ve 20. století zaznamenaly proměny stravování turbulentní 

vývoj. Dvě světové války a totalitní ideologie zasáhly rovněž každodenní 

stravu. Část obyvatelstva českých zemí zažívala dlouhé období hladovění, 

neúrod, front na potraviny i poukázek na příděl jídla. V poválečném 

Československu se sice zlepšilo zásobování trhu s potravinami, 

komunistický režim po roce 1948 však preferoval kvantitu na úkor kvality, 

která byla regulována státními normami, jež stanovovaly určitý standard. 

Problém nicméně byl, že normy povolovaly určité výjimky, které onen 

kvalitativní standard snižovaly. Výživová situace komunistického režimu, jež 

bývá charakterizována vysokým příjmem tuku, cholesterolu a alkoholu, 

ovlivňuje stravovací zvyky dodnes.2  

 

Výzkum v oblasti lidské výživy 

Odborníci v 50. a 60. letech upozorňovali nejen na rostoucí obezitu 

dospělých, ale rovněž na výskyt obezity u dětí. Od roku 1953 byla při dětské 

klinice Lékařské fakulty v Hradci Králové zřízena poradna, jež se zabývala 

studiem obezity u dětí. Např. MUDr. Marta Vamberová v článku Vztah výživy 

k obezitě dětí  ze zmíněné dětské kliniky uvádí, jak je těžké přesvědčit rodiče, 

že redukční dieta a dostatek pohybu je jediné řešení obezity jejich dětí, že 

neexistuje lék nebo injekce na hubnutí, ale je potřeba změnit způsob výživy a 

života.3 Příznivého výsledku ambulantní terapie obézních dětí dosáhli v 10 % 

případů, což je poměrně nízké číslo.  

 
1 JIRÁNEK, Tomáš – LENDEROVÁ, Milena – MACKOVÁ, Marie: Z dějin české každodennosti.  Život v 19. 

století. Praha : Karolinum, 2009, s. 118-140. 
2 ZEMAN, František Kamil: Pro lepší zásobování zeleninou. In: Výživa lidu, 1952, roč. 7, č. 5, s. 75; 

ŠÁCHOVÁ, Klára: Stravování a výživa v 1. a 2. polovině 20. století. Bakalářská práce. Plzeň : Fakulta 

zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, 2013, s. 31. 
3 VAMBEROVÁ, Marta: Vztah výživy k obezitě dětí. In: Výživa lidu, 1958, roč. 13, č. 5, s. 71-73. 
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V květnu 1951 byl v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze Krči 

otevřen výzkumný ústav ministerstva zdravotnictví Ústav pro výzkum výživy 

lidu, jež se soustředil na výzkum v oblasti lidské výživy.4 Následně začaly být 

Ústavem zdravotnické osvěty organizovány týdny zdravé výživy, tzv. Týden 

Výživa a zdraví, které probíhaly od roku 1956 v rámci zesílení osvěty o 

racionální výživě. Účastnili se jej kromě zdravotníků i pracovníci 

potravinářského obchodu a průmyslu, spotřebních družstev, Červeného 

kříže, řada škol, ústavů a organizací. Akci podporoval tisk, rozhlas i televize. 

Hlavními iniciátory byly Společnost pro racionální výživu,5 Státní zdravotní 

ústav a též komise pod vedením známé propagátorky zdravé výživy Marie 

Úlehlové-Tilschové. Důraz byl kromě zásad správné výživy a její jednotlivé 

složky i na výživu dětí a mládeže.6 V tomto období se též využívaly, 

zdokonalovaly a racionalizovaly různé potravinářské technologie a 

technologické procesy, zejména v oblasti konzervování potravin, čímž bylo 

dosaženo jejich prodloužené spotřeby, tedy výroba polotovarů.7 

Co se týká výzkumu v potravinářském průmyslu, většinu úkolů Svazu 

pro výzkumnictví v průmyslu výživy převzal po jeho zrušení k 1. říjnu 1950 

nově zřízený rezortní Výzkumný ústav ministerstva potravinářského 

průmyslu. Svoji pobočku měl rovněž v Bratislavě. Důraz kladl jak na 

základní, tak na aplikovaný výzkum, další rozvoj potravinářských technologií 

a jejich modernizaci a racionalizaci, racionalizaci výroby, automatizaci 

výroby a zlepšení jakosti výrobků a zvýšení úrovně výživy obyvatel.8  

V oblasti masného průmyslu se v 50. letech úsilí soustředilo na 

vypracování předpisů pro jakostní normy, v oblasti výzkumu ovoce a 

zeleniny na přípravu kombinované dětské výživy podle receptury profesora 

Jiřího Švejcara obsahující játra, telecí maso, rýži, šťávu z rajčat, atd. a táž 

výroba zeleninových šťáv pro zaměstnance ve ztížených podmínkách. 

Výzkum konzervárenského průmyslu se soustředil na výrobky pro diabetiky 

– bezcukerné sirupy, želé a džemy. Vláda podporovala další vývoj konzervace 

potravin ve smyslu zachování biologicky aktivních látek ve výrobcích.9 

V roce 1967 předložil Institut pro racionální výživu dokument, jenž 

analyzoval stav v oblasti racionalizace výživy ve druhé polovině 60. let. Jeho 

výsledkem byl přehled o praktických dopadech vládního usnesení č. 69/65, 

což představovalo základ oficiální politiky v oblasti racionalizace výživy. O 

 
4 HONS, Vilém: Vznik ústavu pro výzkum výživy lidu. In: Výživa lidu, 1958, roč. 13, č. 2, s. 21, resp. č. 3, s. 43. 
5 Společnost fungovala od roku 1945. Vydávala mimo jiné časopis Výživa lidu. 
6 ADAMEC, Č.: Opakujeme Týden „Výživa a zdraví“. In: Výživa lidu, 1958, roč. 13, č. 3, s. 37-38. 
7 NOVÁK, Jiří: Poznámky ke konzervaci zeleniny. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 1, s. 11-13, 43, 44. 
8 Novou technikou v potravinářském průmyslu za vyšší produktivitu práce. In: Průmysl potravin, 1955, roč. 5, č. 

1, s. 13-17. 
9 Aplikace výzkumu v potravinářském průmyslu. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 4, s. 145-146; JANKOVCOVÁ 

Ludmila: Nové úkoly potravinářského průmyslu a výzkumu pro výživu lidu. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 10, 

s. 213-216; NOVÁK, Václav: Hlavní úkoly výzkumu a technického rozvoje v potravinářském průmyslu. In: 

Průmysl potravin, 1951, roč. 1, č. 4, s. 157-158; ČEŘOVSKÝ, Jaroslav: Automatisace potravinářské výroby a 

její vliv na jakost výrobků. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, č. 2, s. 25-26. 
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dva roky dříve, v únoru 1965, se situací stravování československého 

obyvatelstva zabývala československá vláda, která zdůrazňovala nezbytnost 

racionálního zajištění výživy obyvatelstva. V rámci ministerstva zemědělství a 

výživy navrhla tato opatření: 1. patnáct úkolů v rámci úseku zemědělské 

prvovýroby, 2. třináct úkolů v rámci Úseku výroby potravin a 3. jeden úkol z 

Úseku nákupu zemědělských výrobků. Vláda se vyslovila především pro 

zvýšení produkce mléka, zajištění důsledného výběru a šlechtění odrůd 

zeleniny a ovoce vhodných pro konzum a konzervování, důsledné zajištění 

výběru a pěstování odrůd brambor pro jedlé účely, pěstování řepky olejné 

bez kyseliny erukové, vypracování koncepce výroby luštěnin, zefektivnění 

podmínek skladování ovoce a zeleniny v zemědělských závodech.10 

Na spotřebu a výživu obyvatel měly vliv přírodní, demografické a 

ekonomické podmínky, společně s tradičními zvyklostmi ve výživě, zdravotně 

osvětové působení na racionalizaci výživy a celkové pojetí stylu života 

(populační vývoj, struktura obyvatelstva podle věku, zaměstnání, příjmové 

složení domácností, sociální složení a struktura domácností). Stravování 

v Československu v 60. letech, jeho podoba, pojetí i výsledky tak dobře 

poukazovalo i na značné rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky, Čechy, 

Moravou a Slovenskem. S tím souvisela i sociální stratifikace obyvatelstva. 

Zatímco např. na Slovensku žilo více dětí ve věku do 18 let, v českých zemích 

žilo více žen starších 55 let a mužů ve věku nad 60 let. Podoba stravování 

rovněž úzce souvisela s charakterem zemí: české země byly tradičně 

průmyslové, takže upřednostňovaly „dělnickou stravu“, Slovensku jako 

agrární zemi vyhovovala spíše strava, jež byla založena na rostlinných 

potravinách, které zde měly lepší produkční podmínky než na západě země. 

Komunistická vláda však chtěla tyto rozdíly smazat.11 

 

Potřeba publikační platformy 

Co se týká osvěty, v 60. letech sice v Československu neexistoval 

žádný specializovaný časopis týkající se vaření, recepty se nicméně 

objevovaly v denním tisku i ve společenských časopisech, např. v českém 

ženském časopise Vlasta. Každopádně sami autoři článků v odborných 

časopisech alarmovali veřejnost otázkami Jíme dosti zeleniny?12 

Nejspecializovanějším časopisem, který máme z té doby k dispozici, je 

Výživa lidu vydávaná Společností pro racionální výživu, která se od roku 

1946, kdy začala vycházet, zaměřovala na příspěvky o zdravém stravování, 

přičemž v její příloze bývaly též uváděny ovocně-zeleninové recepty. 

Vycházela s periodicitou dvanáct čísel ročně. Navzdory relativně úzké 

časopisecké základně musíme zdůraznit, že osvěta a propagace byly na 

 
10 Zpráva o plnění vládního usnesení č. 69/65 o zajištění racionální výživy obyvatelstva. 
11 ZÁPOTOCKÝ, Václav: Vývoj výživy v českých zemích a na Slovensku. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 2, s. 

23-24. 
12 MAŠEK, Josef: Jíme dosti zeleniny? In: Výživa lidu, 1967, roč. 22, č. 4, s. 53. 
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dostatečné úrovni. Vycházely totiž jednak články v odborných časopisech, 

zejména ve zmiňované Výživě lidu,13 které bily na poplach a vysvětlovaly 

důležitost konzumace těchto komodit z hlediska bohatého nutričního profilu. 

Současně řešily příčiny tehdejší nízké spotřeby a zároveň nízké oblíbenosti 

ovoce a zeleniny. 

Například jedno číslo Výživy lidu z roku 1960 (únor) a dvě čísla z roku 

1969 (červnové a říjnové) byly věnovány ovoci a zelenině, kde jejich autoři14 

zdůrazňovali jejich význam pro lidskou výživu, přičemž se zabývali především 

jejich nízkou spotřebou. V různých číslech časopisu autoři popisovali pro 

československý trh méně známé nebo neznámé druhy ovoce a zeleniny, 

např. růžičkovou kapustu, řeřichu setou, potočnici lékařskou, patisony či 

mango.15 Dále byly na stránkách Výživy lidu publikovány mnohé články o 

významu vitaminů v naší výživě, jejichž důležitým zdrojem je ovoce a 

zelenina.16  

Podobné články se vždy vyskytovaly i v jiných číslech a ročnících, 

většinou však v období hlavní sezóny. Populární články uveřejňovaly rovněž 

další ženské časopisy, např. zmíněná Vlasta či Květy, které se ovšem netajily 

svojí inspirací ve Výživě lidu. Marie Úlehlová-Tilschová pravidelně příspívala 

k propagaci zdravé výživy různými články, kdy např. propagovala vitamínové 

zahrádky, mrazenou zeleninu či ovoce. Ve svém článku Sbíráme dary přírody 

propagovala různé bylinky, jejichž listy lze sbírat (kozlíček, kopřiva, popenec, 

mateřídouška atd.), ale též ovoce – jahody, maliny, bezinky, černý bez, klikva 

aj.17 Zvýšení konzumace ovoce a zeleniny bylo podporováno i propagací 

domácích zahrádek s návodem na pěstování, přípravu půdy či vhodné 

plodiny – petržel, ředkvička, kopr, pažitka, hlávkový salát.18 

 

Média a zdravá výživa 

Osvětová propagace racionální výživy, zejména ovoce a zeleniny, 

probíhala taktéž v médiích, o což se zasloužil například trust sdružující 

všechny oblastní podniky – Obchod ovocem a zeleninou. Jeho pracovníci 

publikovali články o zdravé výživě v různých mládežnických časopisech, 

např. v Sedmičce či ve Větrníku. Zde je rovněž podporovala televize, která 

zdravé výživě přisuzovala stále větší význam. Pokud v roce 1968 zveřejnila 

 
13 Výživu lidu řídili prof. MUDr. Vilém Hons (1890 ‒ 1969), významný vědec v oblasti výživy, a Marie 

Úlehlová-Tilschová (1896 ‒ 1978), publicistka a etnografka, společně s redakčním kruhem. 
14 Marie Úlehlová-Tilschová, Stanislav Hejda, Marie Hrubá, Josef Mašek, Karel Adámek a Božena Solnařová. 

Autoři uváděni bez akademických a vědeckých titulů. Výživa lidu 1969, čísla 6 a 10. 
15 ŠTAMBERA, Jaroslav: Málo známé zeleniny, které zasluhují rozšíření. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, č. 2, s. 

20-22; ŠTAMBERA, Jaroslav: Kabačky a patisony, u nás málo známé zeleniny. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, 

č. 5, s. 77-78; HRDLIČKA, Jiří: Mango – mangovník indický. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, č. 6, s. 94. 
16 Mnohá čísla Výživy lidu z roku 1960, např. čísla 1 či 6. 
17 ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie: Léto v zimě – neboli mražená zelenina a ovoce. In: Výživa lidu, 1952, 

roč. 7, č. 1, s. 8-10; ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie: Sbíráme dary přírody. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, 

č. 7, s. 105-106. 
18 HORYNOVÁ, Anna: Venkovské zeleninové zahrádky. In: Výživa lidu, 1958, roč. 13, č. 3, s. 42. 
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Československá televize osmdesát filmových šotů,19 o rok později jich 

odvysílala již dvakrát více. Své sehrály i celostátní rozhlas, který v roce 1969 

odvysílal šedesát obsažných rozhlasových informací o prodávaném zboží 

Obchodu ovocem a zeleninou, či inzerce v denním a týdenním tisku i 

odborných časopisech.20 

Svoji roli sehrály rovněž osvětové reklamy o vaření pro pražský Obchod 

s ovocem a zeleninou z dílny Merkuru, např. cyklus Dva chlapi v kuchyni, 

které propagovaly též zeleninová jídla. Průvodci kurzem nebyli ovšem 

profesionální kuchaři, ale herci Zdeněk Najman a Vlastimil Bedrna, kteří 

přípravu jídel doprovázeli vtipnými historkami. Mezi jejich speciality patřily 

např. kapusta s rýží, bořšč, sedmihradské zelí, paprikový salát, slovenská 

kapustnica a další.21 

Dalším specializovaným časopisem byl Průmysl potravin, měsíčník pro 

technické a hospodářské otázky průmyslové výroby potravin Výzkumného 

ústavu ministerstva potravinářského průmyslu. Tento časopis vycházel 

v letech 1951-1993 a vydávaly jej Tiskové podniky v Praze, dočasně, v letech 

1983-1990  Státní zemědělské nakladatelství a posledním nakladatelem bylo 

v letech 1991-1993 nakladatelství Brázda. V dalších letech došlo ke změně 

jeho podnázvu na Technika a ekonomika průmyslové výroby potravin (od 

roku 1958) a Technika, technologie a ekonomika výroby potravin (od roku 

1991). Časopis byl hodně odborný, takže pro širší veřejnost fakticky 

nepřístupný. 

 

Význam ovoce a zeleniny v naší stravě 

Poněvadž jádro naší studie představuje především spotřeba ovoce, 

zeleniny, luštěnin a brambor v 50. a 60. letech, věnujme naši pozornost 

především jim. Na úvod musíme nicméně zdůraznit, že jejich spotřeba 

značně kolísala, což však nebyl specificky český či československý, ale spíše 

širší, světový jev. Podíl na tom měly především dva hlavní faktory, a to roční 

období a úroda. K tomu se navíc přidávaly značné ztráty, které proces 

sklizně, skladování, transportu a distribuce doprovázely, takže hrubá 

spotřeba neodpovídala většinou reálné.22 V tomto aspektu se uplatňovaly 

potravinářské technologie zabývající se úchovou a konzervací potravin, o 

nichž bude pojednáno dále.  

Proč je však nutné, abychom konzumovali pravidelně ovoce a 

zeleninu? Ovoce a zelenina jsou pro člověka z nutričního hlediska 

 
19 V tehdejší době byly připraveny pro vysílání v Československé televizi propagační filmy. 
20 TRNKA, Věroslav: Ovoce a zelenina propagace racionální výživy. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 10, s. 156-

157. 
21 RYŠÁNKOVÁ, Jana: Vývoj a postavenie agentúry Merkur v období socializmu. Diplomová práce. Praha : 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2018, s. 56. 
22 FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. 

a 60. letech 20. století. Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze a Scriptorium, 2003, s. 99-107. 
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nepostradatelné, neboť jsou cenným – přírodním – zdrojem vitamínů, 

minerálních látek, vlákniny, enzymů a dalších biologicky aktivních látek, 

které naše tělo potřebuje pro správné fungování.23 Některé z vitamínů, 

minerálních látek a enzymů se uplatňují v antioxidačních mechanizmech 

(např. vitamín C, E, beta karoten).24 V potravinových doplňcích, které jsou 

dnes na trhu k dispozici, nejsou dodávané vitamíny a minerální látky pro 

člověka tak využitelné, jako ty čerstvé v ovoci a zelenině. Odborníci na 

výživu, ať se již jednalo o fyziology výživy, např. J. Maška, M. Hrubou, B. 

Solnařovou, O. Šmrhu, či ekonomy, např. J. Hrubého či V. Zápotockého, 

z nichž zejména poslední upozorňoval i na nebezpečí nárůstu 

konzumerismu, poukazovali na nedodržování racionální výživy a dávali 

návody, co mají lidé jíst, aby jejich strava byla nutričně vyvážená, nikoliv 

pouze bohatá na energii (sytící látky), ale obsahovala i dostatek vitamínů 

(látky ochranné, hlavně z ovoce a zeleniny), minerálních látek, kyseliny 

linolové a linolenové, bílkovin (potraviny živící, maso, ryby, luštěniny) a méně 

cukru a živočišných tuků (mimo mléčného tuku). 

V tehdejší době se odborníci na výživu intenzívně zabývali obsahem 

vitamínu C v potravinách, který zabezpečuje obranyschopnost organizmu 

především v zimních měsících a v brzkém jaře. Nejkritičtější měsíce, kdy je 

hladině vitamínu C v krevním séru nejnižší, jsou měsíce březen a duben.25 

Za tím účelem probíhal dovoz jižního tropického ovoce, které však bylo 

nedostatkové a drahé. Pozitivním faktem je, že od 50. let se jeho spotřeba 

postupně zvyšovala (Obr. 1). V našich podmínkách navíc existuje plodina s 

vysokým obsahem vitamínu C, dokonce vyšším než citrusy, a to černý rybíz. 

Ten se u nás dostatečně nevyužíval, čímž nebyl veřejností plně doceňován. 

Možnou příčinou byl jeho nedostatek v čerstvém nebo zpracovaném stavu, 

navíc zemědělská výroba jej nepěstovala tolik, aby se mohl stát trvalou 

součástí naší výživy. Úlohu sehrála i ekonomická stránka, jeho výkupní cena 

byla nižší než u jahod.26  

V citovaném článku Konflikt s vitaminem C uvádí ovocnář a šlechtitel 

rybízu Bohumil Košák domácí recept na třený černý rybíz, kdy existuje 

možnost uchování jeho biologické hodnoty – vitamínu C – bez tepelné úpravy 

po celý rok. Tuto recepturu nabídl dokonce potravinářskému průmyslu, 

avšak nerozšířila se. Velký význam pro příjem vitamínu C má kromě černého 

rybízu rovněž kysané zelí, paprika, rajčata, jarní cibulka a šípky.27 Co se 

týká nabídky jižního ovoce, v českých poměrech představovalo citrusové 

plody a banány. Autoři studie Které jižní plody na náš trh? v této souvislosti 

 
23 MAŠEK, Josef: Jíme dosti zeleniny? In: Výživa lidu, 1967, roč. 22, č. 4, s. 53. 
24 VELÍŠEK, Jan – HAJŠLOVÁ, Jana: Chemie potravin. Tábor : OSSIS, 2009, s. 373. 
25 HEJDA, Stanislav: Zelenina – důležitý zdroj vitaminů. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 86-88. 
26 HEJDA, Stanislav – DUFEK, Oldřich – KOŠÁK, Bohumil a kol., Konflikt s vitaminem C. In: Výživa lidu, 

1969, roč. 24, č. 8, s. 121-122; ČERNÝ, Rudolf: Setkání s černým rybízem v Caravelle. In: Výživa lidu, 1969, 

roč. 24, č. 1, s. 13. 
27 MAŠEK, Josef: Člověk, společnost a výživa. Praha : Orbis, 1971, s. 133. 
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představili i další jižní ovoce, které mohlo obohatit náš trh – granátové 

jablko, avokádo, kaki (churma), papája a mango.28 

Vývoj spotřeby čerstvého domácího a jižního ovoce ve druhé polovině 

20. století s přesahem do roku 2015 ukazuje následující tabulka: 

 
Obr. 1. Vývoj spotřeby domácího a jižního ovoce od roku 1950 do 

současnosti (kg/obyvatele). Zdroj: ČSÚ Praha, Hrbek, Jiří: Spotřeba potravin, 

Tisková konference, 3. 12. 2015. 

 

Ve studovaném období na rozdíl od ovoce (Obr. 1) vykazuje spotřeba 

zeleniny klesající tendenci. Obr. 2 znázorňuje vývoj spotřeba zeleniny od 

roku 1950 do současnosti. 

 

 
Obr. 2. Vývoj spotřeby zeleniny od roku 1950 do současnosti 

(kg/obyvatele). Zdroj: ČSÚ Praha, Hrbek, Jiří: Spotřeba potravin, Tisková 

konference, 3. 12. 2015. 

 

 
28 BERINGER, Miloš – KEJNOVSKÁ, Jiřina: Které jižní plody na náš trh? In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 1, s. 

11-13. Pro spotřebu ovoce v námi sledovaném období podrobněji: KLIMENTOVÁ, Maryna – ŠTAMPACH, 

Svatopluk: Ovocné pochoutky v našem jídelníčku. Praha : Práce, 1965 či další články Svatopluka Štampacha. 
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Jaká tedy byla skutečná spotřeba ovoce a zeleniny na sklonku 60. let a 

jak se vyvíjela? Podle údajů statistické ročenky z roku 1972 se spotřeba 

ovoce v ČSSR i v samotné České republice celkově zvyšovala a spotřeba 

zeleniny snižovala (Obr. 2).29 U zeleniny byl zaznamenán nárůst spotřeby jen 

u zeleninových výrobků, nikoliv u syrové zeleniny. Na druhé straně na 

Slovensku byl vývoj ve spotřebě ovoce vzestupný.30  

Ještě do roku 1958 vykazovalo Slovensko ve spotřebě ovoce v 

porovnání s českými zeměmi nižší spotřebu o 10-20 kg na obyvatele, od 60. 

let pak začala jeho konzumace narůstat. V následujících tabulkách (Tab. 1 a 

Tab. 2) je uveden vývoj spotřeby ovoce a zeleniny od roku 1950 po 

současnost s důrazem na jednotlivé druhy ovoce. 

 

Tab. 1. Vývoj spotřeby ovoce. Zdroj: ČSÚ, Agrární komora České republiky: 

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin, Olomouc, 14. 3. 2013. 

 Č
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29 FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky?, s. 227, 230 
30 ZÁPOTOCKÝ, Václav: Vývoj výživy v českých zemích a na Slovensku. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 1, s. 

9-11. 
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1

9

8

0 

56,7 41,5 9,9 1,1 1,2 0,7 1,3 0,5 0,1 0,3 0,2 15,2 4,0 7,9 3,0 

1

9

9

0 

59,7 44,8 14,5 1,9 1,5 1,1 1,1 0,8 0,3 1,1 0,6 14,9 5,1 6,4 3,1 

2

0

0

0 

75,0 47,5 25,0 2,6 3,8 1,3 3,1 1,3 0,4 1,4 0,6 27,5 2,8 12,1 10,1 

2

0

1

0 

84,0 46,8 22,5 2,6 4,5 1,4 4,0 1,0 0,5 1,2 0,3 37,3 4,3 13,8 12,4 

 

Tab. 2. Vývoj spotřeby zeleniny. Zdroj: ČSÚ, Agrární komora České 

republiky: Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin, Olomouc, 

14. 3. 2013. 

 Č

čerstv

á 

zeleni

-na 

celke

m 

Z toho 

zelí květák kap

u-

sta 

zele

r 

mrkev petr

žel 

kedlubn

y 

Okurk

y 

naklád

ačky 

Okurk

y 

saláto

vé 

rajč

ata 

paprik

a 

cibule česne

k 

hlávk

ový 

salát 

zelený 

hrášek 

1950 74,9 - - - - - - - - - - - - - - - 

1960 90,4 - - - - - - - - - - - - - - - 

1970 66,2 8,9 5,2 1,9 2,0 7,0 1,8 1,8 - 3,0 4,7 0,2 7,3 0,4 1,5 0,2 

1980 61,3 6,4 5,0 1,7 1,4 5,0 1,3 2,1 - 3,8 4,3 1,6 6,7 0,4 1,6 0,3 

1990 66,6 6,8 5,0 1,6 1,6 5,9 1,2 1,8 - 3,3 4,2 1,2 6,9 0,6 1,1 0,3 
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2000 82,9 14,5 3,9 1,6 2,1 7,4 1,6 2,5 2,9 6,1 8,9 4,0 10,6 1,2 1,1 0,7 

2010 79,7 7,2 2,5 0,4 1,5 6,5 0,6 2,2 3,0 7,1 10,4 5,5 9,9 0,8 2,1 0,6 

 

Spotřeba zeleniny byla po druhé světové válce relativně vysoká, ale po 

rozšíření výběru potravin ustoupila zelenina do pozadí.31 

V Tab. 3 je uvedena spotřeba jednotlivých potravin ve studovaných 

letech v Československu a České republice, kde je patrný nárůst spotřeby 

ovoce, ale pokles spotřeby zeleniny, luštěnin a brambor. 

Proč zůstávala spotřeba ovoce a zeleniny na relativně nízké úrovni? 

Navzdory deklarovaným požadavkům československé vlády, obsažených 

např. ve Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 69 o 

zajištění racionální výživy obyvatelstva ze dne 24. února 196532 i vyjádření 

předních odborníků na stravování (např. Institut pro racionalizaci výživy), 

jejich spotřeba v čase stagnovala, resp. klesala, i když spotřeba jižního ovoce 

rapidně stoupala. K tomu zřejmě přispívaly zastaralé konzumní návyky 

představitelů režimu. Jinými slovy, komunističtí politici pocházeli 

z dělnického prostředí, kterému bylo tradičně bližší sytější maso než hladová 

zelenina. Jedinou výjimku snad představovaly brambory, jejichž spotřeba 

mírně rostla. Za spotřebou byl skryt především návyk konzumentů a jejich 

zvyklosti.33  

 

Neoblíbenost ovoce a zeleniny 

Neoblíbenost ovoce a zeleniny v českých zemích bychom mohli vyjádřit 

podle odborníka na výživu Martina France slovy: „Typickým českým jídlem 

byly švestkové knedlíky, ale protože se k nim špatně pije pivo, nahradilo je 

´vepřo knedlo zelo´.“34 Podobně humorně působí i dobový bonmot, že téměř 

jediným způsobem, jak dostat do horníka ovoce, jsou zmíněné švestkové 

knedlíky. 

K tomu se přidávaly i další důvody. Příprava zeleninových jídel byla 

časově náročná (loupání, čištění, krájení), jedlíci je navíc vnímali jako 

hladová. S ohledem na zaměstnané ženy a stížnosti z jídelen ohledně 

pracnosti přípravy vznikaly loupárny brambor, ale byly dostupné též 

polotovary, konzervy a zmrazené potraviny, např. směs na lečo. K malé 

atraktivnosti ovoce a zeleniny přispívala rovněž nízká kvalita prodávaných 

 
31 HRUBÁ, Marie: Vývoj spotřeby zeleniny. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 88-89. 
32 FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky?, s. 227, 230. 
33 SOLNAŘOVÁ, Božena: Otazníky kolem spotřeby ovoce. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 10, s. 154-155. 
34 FRANC, Martin, Radiožurnál 19. 8. 2016, 10.05. Dostupné na internete: 

<http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/historik-martin-franc-typickym-ceskym-jidlem-byly-

boruvkove-knedliky-ale-protoze-se-k-nim-spatne-pije-pivo-nahradilo-je-vepro-knedlo-zelo--1642232> [cit. 

2020-08-01]. 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/historik-martin-franc-typickym-ceskym-jidlem-byly-boruvkove-knedliky-ale-protoze-se-k-nim-spatne-pije-pivo-nahradilo-je-vepro-knedlo-zelo--1642232
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/historik-martin-franc-typickym-ceskym-jidlem-byly-boruvkove-knedliky-ale-protoze-se-k-nim-spatne-pije-pivo-nahradilo-je-vepro-knedlo-zelo--1642232
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komodit či prodejní machinace jednotlivých zelinářů (plody II. jakosti se 

možná prodávaly jako plody I. jakosti), na druhé straně se mnohé 

domácnosti samy zásobovaly vlastní produkcí na chatách a chalupách. 

Restaurace nabízely jen omezenou možnost zeleninových jídel, a i když 

zeleninové saláty byly přítomny téměř na všech jídelních lístcích, strávníci je 

příliš nevyžadovali. Na vysokou cenu ovoce a zeleniny, místní nedostupnost a 

nízkou domácí produkci35 si již tehdy stěžovali odborníci. Při porovnání 

s Velkou Británií, kdy obě země vykazovaly srovnatelný podíl nákladů na 

obiloviny a brambory, se v českých zemích vydávaly na omastek a sladkosti 

čtvrtina všech nákladů, zatímco ve Velké Británii 10 %, což nicméně 

poukazuje spíše na nižší poptávku než na vysokou cenu ovoce a zeleniny. 

Jen pro doplnění, na ovoce a zeleninu se u nás vydávalo pouhých 10%, 

zatímco ve Velké Británii nejméně o polovinu více.36 

Jak již bylo řečeno, tradičně více zeleniny se konzumovalo na východě 

republiky, jejíž charakter byl zemědělský, než na západě v průmyslových 

Čechách. Naděje vkládané do slovenské kuchyně, jež měla přinést více 

zeleniny na české stoly, se však nevyplnily, naopak došlo k opačnému efektu 

– na Slovensko začaly pronikat tradiční produkty české kuchyně, např. 

knedlíky a pivo.37 Jedinou možností, jak dostat zeleninu do strávníků a 

splnit plán, představovaly pro restaurace tzv. oblohy k jídlům, které se 

postupně zaváděly. 

Rozhodně není zanedbatelným aspektem fakt, že spektrum nabízeného 

ovoce a zeleniny bylo poměrně malé. Podle údajů z roku 1966 tvořilo základ 

spotřeby šest druhů: zelí (18 %), rajčata (14 %), mrkev (13 %), cibule (13 %), 

květák (8 %) a okurky (5 %). U dalších šesti druhů byla spotřeba mnohem 

nižší: kapusta (4 %), paprika, kedlubny, hlávkový salát, petržel a celer (každé 

3 %). Dalších 2,5 % zabíral meloun a zbylý podíl ovoce a zeleniny 

představovaly hrách, fazole, růžičková kapusta, špenát, chřest atd. Podle M. 

Hrubé byl tento výběr stále velmi omezený, navíc značná část připadala na 

biologicky méně hodnotné druhy. Proto se odborníci, a to nejen 

v Československu, ale rovněž v jiných evropských zemích, snažili zavádět 

některé méně známé druhy.38 

V syrovém stavu, jako např. v salátech, se upravovala pouze polovina 

uvedených druhů, hlavně hlávkový salát, okurky a rajčata. Cibule se 

používala jako ochucovadlo. Polévková zelenina se častokrát v 

domácnostech, kde upřednostňovali čistou polévku, vyhazovala. Při tepelné 

úpravě převládalo dušení, což je zdravotně velmi vhodné, ale v mnoha 

 
35 Výkyvy sklizní, ale i nedbalost při nechání úrody ovoce opadat a shnít. 
36 SOLNAŘOVÁ, Božena: Otazníky kolem spotřeby ovoce. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 10, s. 154-155. 
37 FRANC, Martin: Z kuchyně přátel, s. 315; FRANC, Martin: Tloustnout znamená stárnout. Hubnutí a politika 

v Československu 50. a 60. let 20. století. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2005, roč. 27, č. 

7, s. 34-37. 
38 HRUBÁ, Marie: Vývoj spotřeby zeleniny. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 88-89; ADÁMEK, Karel: 

Méně známé druhy zelenin obohatí naši výživu. In: Výživa lidu, 1961, roč. 16, č. 3, s. 73-74. 
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případech se ještě přidávala jíška, což zbytečně zvyšovalo kalorickou 

hodnotu pokrmu. 

V 60. letech figurovalo na listině povolených odrůd čtyřiceti druhů 

zeleniny, další se přitom zkoušely a šlechtily. Například v bramborářství se 

na šlechtitelských stanicích křížily brambory za účelem získání odrůd 

s lepšími vlastnostmi, než měly původní. Cílem bylo získat takové brambory, 

které by byly chutné, pěkné, žlutomasé a nepálivé.39  

Trhy, které by nabízely zemědělské produkty, však nebyly časté. 

Množství produktů v obchodech kolísalo, dlouhé měsíce jeho absence 

nahrazovaly relativní přebytky v sezóně. Exkluzivní druhy nebyly dostupné 

vůbec. Absenci v obchodech nahrazovaly do značné míry zahrádky, kde si 

lidé pěstovali vlastní produkci. Specializované zelinářské závody zajišťovaly 

produkci zeleniny na více než 40 000 ha a drobní pěstitelé-zahrádkáři na cca 

10 000 ha.40 

Významný dobový fenomén představovalo v 60. letech chataření a 

chalupaření, který pochopitelně úzce souvisel i s konzumací ovoce a 

zeleniny.41 Lidé si tam jednak pěstovali ovocné stromy a zeleninu. Stát tedy 

počítal, že si lidé část spotřeby ovoce a zeleniny vypěstují sami, což se 

skutečně dělo. Spotřebu v zimě zvyšovala konzumace zavařované zeleniny, 

např. okurek, která však narážela na nedostatek zavařovacích lahví. 

Distribuce vázla. Spotřeba zeleniny dosáhla v českých zemích ve sledovaném 

období cca 58 kg čerstvé zeleniny a více než 15 kg zeleninových výrobků. Na 

Slovensku se jednalo o asi 70 kg čerstvé zeleniny a o 18 kg výrobků na 

osobu.42 

 

Konzervace potravin 

V tomto kontextu se uplatňovaly technologie zpracování a 

konzervování ovoce a zeleniny, jejichž význam tkvěl v přístupu k potravinám 

(ovoce a zelenina), které byly produkovány jen na určitou omezenou dobu.43  

První konzerva byla vyrobena na počátku 19. století. Plechovky 

v podobě, jak je známe přibližně dnes, existují od roku 1850. Od té doby se 

jejich výroba zdokonalila a jejich význam narostl.44 Odborníci, především 

potravinářští technologové, se též v 50. a 60. letech podrobně zabývali 

konzervací potravin, takže vznikaly četné odborné publikace. Za nejzdařilejší 

z nich považuji na základě odborného zpracování, struktury i celé 

promyšlené koncepce díla příručku autorů pod vedením prof. Vladimíra 

 
39 BRADÁČ Antonín: Zlepšujeme naše bramborářství. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 8, s. 183-184. 
40 ADÁMEK, Karel: Význam spotřeby ovoce a zeleniny pro výživu. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 4, s. 92-93. 
41 K tomu podrobněji FRANC, Martin: Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha: Academia, 2013, s. 348-

355. 
42 ZÁPOTOCKÝ, Václav: Vývoj výživy v českých zemích a na Slovensku. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 1, s. 

9-11. 
43 JANÍČEK, Gustav: O chemické konzervaci potravin. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 3, s. 58-60. 
44 HNĚVKOVSKÝ, Alois: 150 let konzervace. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, č. 10, s. 149-150. 
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Kyzlinka Konservace potravin či manuál Ing. Jaroslava Balaštíka 

Konservování potravin v domácnostech.45 

Posledně zmíněný Jaroslav Balaštík ve své knize o konzervování 

potravin v domácnostech podrobně popisuje postupy na zavařování kompotů 

z různých druhů ovoce, výrobu džemů, marmelád, ovocných past, ovocných 

a hroznových vín, ovocných moštů i různých typů sušení ovoce. Ze zeleniny 

obsahuje informace o sterilaci okurek, papriky, rajčat, hrášku, fazolek, 

květáku, celeru, cibulky, červené řepy, ale i návod na kvašené zelí a sušenou 

zeleninu. Autor též podává návody na dlouhodobější skladování ovoce a 

zeleniny.46 

Naopak první zmíněná kniha o konzervaci potravin (autor Vladimír 

Kyzlink) je mnohem odbornější. Jedná se o učebnici určenou pro studenty a 

pro praktiky z konzervárenského průmyslu, jež se velmi podrobně zabývá 

zařízeními a procesy spojenými s konzervováním potravin. Její autor uvádí, 

že podle platných československých předpisů bylo možno konzervovat 

chemickými konzervanty jen některé kyselé nebo okyselené rostlinné 

produkty, např. ovocné a zeleninové polotovary ve velkých množstvích nebo 

při potřebě dlouhé doby trvanlivosti, a to jen určitými chemickými látkami a 

za určitých podmínek. Maso, ryby a jiné, bílkovinné potraviny, se chemicky 

konzervovat nesměly – výjimku představovalo nakládání masa do solného 

láku s přísadou dusičnanů nebo dusitanů a uzení. Pokud výrobek obsahoval 

přidaný chemický konzervant, muselo to být na jeho obalu vyznačeno. Při 

použití chemicky konzervovaného polotovaru do výrobku se měl tento pokud 

možno odstranit.47 

V konzervárenství v zahraničí se sice využívaly metody sterilizace, 

pasterace, ozařování, blanšírování, použití konzervačních látek, sušení, 

mléčné kysání zeleniny, mražení atd., ale většina těchto metod nebyla 

domácími odborníky vzhledem k vysokým nákladům, zdravotním rizikům a 

malým výhodám využívaná, např. sterilace potravin krátkovlnným zářením či 

sušení vlhkých potravin mrazem (tzv. lyofilizace).48 

Produkty procesu konzervování tak nejčastěji bývaly ovocné mošty, 

sirupy, kompoty, sušené švestky, jablka, hrušky a rozinky.49 Je zajímavé, že 

spotřebitelé více oceňovali limonády s umělým sirupem než s přírodním 

sirupem, a to z důvodu stálosti, jasnosti a čirosti limonád s pouťově pestrými 

barvami u limonád s umělými sirupy, které se nekalily a nebyly matné. U 

citrusů totiž spotřebitelům vadila dužnina z ovoce.50 Odborníci poukazovali 

 
45 KYZLINK, Vladimír: Konservace potravin. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1954; 

BALAŠTÍK, Jaroslav: Konservování potravin v domácnostech. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 
46 BALAŠTÍK, Jaroslav: Konservování potravin v domácnostech. 
47 KYZLINK, Vladimír: Konservace potravin, s. 323-325. 
48 HRUŠKA, Evžen: Sterilace potravin krátkovlnným zářením. In: Průmysl potravin, 1951, roč. 1, č. 9, s. 400-

403. 
49 KAMENICKÝ, Karel: Sušené ovoce. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 12, s. 273. 
50 LUKAVEC, Aleš: Osvěžující nápoje. In: Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 8, s. 107-108. 
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na různé faktory, které ovlivňovaly kvalitu a nutriční hodnotu 

konzervovaného výrobku. Důležité bylo stanovit optimální dobu sklizně 

plodiny, zkrátit dobu transportu do konzervárny a zabezpečit vhodné 

skladovací podmínky během různých etap cesty plodiny od sběru po 

zpracování, dále při třídění a balení.51 

Je zajímavé, že názor odborníků na chemickou konzervaci potravin 

s ohledem na lidské zdraví nebyl jednotný, což vedlo k opatrnosti s jejich 

povolování. V Československu totiž platily poměrně přísné normy, kdy byl 

např. počet povolených konzervantů rozšířen výnosem ministerstva 

zdravotnictví ze dne 13. ledna 1938 o etyl- a propylester kyseliny p-

hydroxybenzoové a jejich sodné soli. Dále se používaly kyselina siřičitá, příp. 

siřičitany, kyselina mravenčí, kyselina propionová, kyselina benzoová a jejich 

soli, nebo také antibiotika.52 Dnes velmi často používaná kyselina sorbová 

byla koncem 50. let novinkou.53 

Dalším složitým aspektem bylo používání barviv do potravin. Důvodů 

zde existovalo několik – zvyk spotřebitele na určitou barvu výrobku, 

jednotnost barvy výrobku a lákavý vzhled. Barvilo se přírodními barvami a 

některými syntetickými, které byly po přísných zkouškách povoleny. 

Normativně se používání barviv v potravinářství řídilo nařízením bývalého 

rakouského ministerstva vnitra a obchodu v dohodě s ministerstvem 

spravedlnosti ze dne 17. července 1906, č. 142 ř.z. o používání barviv a 

zdraví škodlivých látek při výrobě poživatin a předmětů užitných. Máslo se 

např. barvilo olejovým extraktem orleanu, kurkumy nebo karoténu. 

Paprikové barvivo se zase používalo pro uzeniny, margariny a pekařské 

výrobky. Pro barvení cukrářských výrobků, piva, lihovin, vína aj. se používal 

karamel. Ze syntetických barviv se používala následující – tartrazin (žlutá 

barva), gelborange S (oranžová), amaranth a fast red E (červená), 

brillantschwarz BN (černá) a alizarin S (červenožlutá).54 

Jako obaly se pro potraviny využívaly obalový papír, např. voskovaný 

papír, pergamin (balení tuků), sklo, cín, hliník (sterilované výrobky) a 

plastické hmoty, např. thermoplasty a celofán, kovové obaly, např. cínová 

folie (staniol), která byla následně nahrazena hliníkovou folií (alobal), či 

kombinace folie s papírem (ten je obyčejně na vnitřní straně). Cínu a hliníku 

se využívalo na výrobu tub pro pastovité tukové potraviny. Sterilované 

potraviny se balily do sklenic a plechovek. Zatímco pocínované nelakované 

 
51 KAMENICKÝ, Karel: Ochrana ovoce a zeleniny před zkázou. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 3, s. 67-69, 

resp. č. 4, s. 96-97. 
52 JANÍČEK, Gustav: O chemické konzervaci potravin. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 3, s. 58-60; BOMAR, 

Miroslav: Obaly s hlediska hygieny. In: Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 7-8, s. 103-105; HARWOTOVÁ, 

Markéta: Význam antibiotik v environmentálních studiích mikroorganismů. Bakalářská práce. Ostrava : 

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2012, s. 44. 
53 BOMAR, Miroslav: Obaly s hlediska hygieny. In: Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 7-8, s. 103-105; MALKUS, Z. 

– FÜRST, F.: Kyselina sorbová – nová konservační látka pro potraviny. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, č. 7, s. 

108-109. 
54 FUNFÁLEK, Augustin: Barvení potravin. In: Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 9, s. 130. 
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plechovky se používaly pro maso, masné výrobky a některé zeleniny (chřest), 

lakované pocínované pro ostatní potraviny. Hliníkové plechovky byly 

nejčastěji lakované nebo opatřené tenkou ochrannou vrstvou oxidu 

hlinitého.55 

Reklamy na sterilované hotové pokrmy se objevovaly i v odborných 

časopisech, např. Výživa lidu, jak ukazují níže uvedené obrázky (Obr. 5).56 

V Tab. 4 je vidět rozdíl ve spotřebě čerstvého a zpracovaného ovoce 

v českých zemích a na Slovensku. Zatímco na Slovensku byla vyšší spotřeba 

čerstvého ovoce tvořena hlavně plody mírného pásma, v českých zemích se 

jednalo o spotřebu jižního a zpracovaného ovoce.  

 

Tab. 4. Podíl spotřeby čerstvého a zpracovaného ovoce v Českých zemích a na 

Slovensku (celková spotřeba = 100%). Zdroj: Zdroj: Zápotocký, Václav: Vývoj výživy 

v českých zemích a na Slovensku, Výživa lidu, roč. 24, 1969, č. 1, s. 9-11. 

Druh CZ  

1949 

CZ 

1957 

CZ  

1967 

SK  

1949 

SK  

1957 

SK  

1967 

Ovoce čerstvé celkem 68,8 65,9 61,4 73,3 69,1 71,0 

Z toho: 

ovoce mírného pásma 

- 57,3 47,7 - 65,2 61,6 

ovoce jižní - 8,6 13,7 - 3,9 9,4 

ovocné výrobky celkem 31,2 34,1 38,6 26,7 30,9 29,0 

z toho: 

výrobky zahuštěné a 

pevné 

- - 15,0 - - 15,1 

výrobky tekuté (včetně 

ovoc.vína) 

- - 23,6 - - 13,9 

 
55 KOCIÁN, Ladislav: Obaly na potraviny. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 3, s. 69-70, resp. č. 4, s. 98-100, resp. 

č. 5, s. 123-125; CELERYNOVÁ, Milada: Úprava papíru pro balení potravin. In: Průmysl potravin, 1953, roč. 

3,  č. 5, s. 225-226. 
56 Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 11, s. 162, resp. č. 12, s. 176. 
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Rostoucí obliba konzerv 

Ovocné a zeleninové konzervy byly oblíbené, takže jejich spotřeba 

stoupala. Odborníci se však přáli, aby byly cenově přijatelné, a tak si je 

mohly dovolit široké vrstvy obyvatel. Jejich výroba byla podporována i 

s ohledem na zvyšování zaměstnanosti žen, jímž měla být usnadněna práce 

v domácnosti, aby nemusely samy zavařovat. Mnozí chválili kvalitu ovocných 

a zeleninových konzerv bez jakýchkoliv konzervačních přísad a přísné 

jakostní normy. Koncem 40. a na počátku 50. let se místo dosavadních 

plechovek používalo kvůli možné chemické či elektrochemické korozi stále 

více skleněných obalů. Sklenice bývaly uzavírány uzávěrem Imra,57 jenž byl 

v roce 1951 vyměněn za jiný typ Sko, který se otevíral snadněji. Sklenice i 

plechovky se plnily ovocem syrovým či pouze krátce blanšírovaným a zalívaly 

se cukerným nálevem. Proto nebylo vadou, když ovoce stouplo a nálev zůstal 

dole. Rovněž nevadilo, kdy byly ve sklenici přítomné vzduchové bubliny, 

avšak tento problém byl odstraněn v zavařovací sezóně 1951/1952 použitím 

přístrojů, tzv. exhaustorů, které z nahřátých sklenic vypuzovaly vzduch.  

Dalším aspektem bylo barvení některého konzervovaného ovoce a 

zeleniny, na což se ale názory odborníků rozcházely. Dalším aspektem byla 

výživná hodnota kompotů a jiných ovocných konzerv a zeleninových konzerv. 

Ovocné i zeleninové konzervy obsahovaly hodně jednoduchých cukrů, ale též 

minerální látky, vitaminy a vlákninu. Ze zeleninových konzerv byla oblíbená 

zelenina sterilovaná ve slabém solném nebo sladkosolném nálevu, uzavřená 

převážně v plechovkách. Mezi nejoblíbenější výrobky patřil mladý zelený 

hrášek, chřest, fazolky, květák, jemná karotka, celer v oleji a rajský protlak. 

Hojně byla rozšířena výroba sterilovaných sladkokyselých okurek v konzervě 

(patrně nejslavnější tuzemská zeleninová konzerva ze Znojemska), jež byla 

neopomenutelným vývozním artiklem. Co se týká zeleniny konzervované 

v octě, nejoblíbenějšími byly okurky a okurkové řezy v sladkokyselém nálevu, 

rajčata, květák cibulky, červená řepa a další.58 

 

Mrazení potravin 

Dalším způsobem konzervování potravin bylo jejich mražení. Tento 

způsob úchovy potravin byl novější než konzervace teplou cestou, a to 

kysáním či kvašením. O tyto výrobky byl v námi sledovaném období podle 

odborných čaopisů stále větší zájem. Při jejich propagaci byla často 

zdůrazňována pomoc pracujícím ženám při přípravě jídla pro rodinu, kdy 

nebylo nutno zeleninu čistit, dělit, krájet, krouhat, mlít apod. Zmrazenou 

zeleninu neměly ženy kupovat do zásoby, ale až krátce před úpravou. 

 
57 Uzávěr IMRA se skládal pouze z víčka, které sahalo až pod obrubu hrdla sklenice, kde byl plech zavíracím 

strojem zmáčknut. Uzávěr SKO měl na obrubě hrdla na boku výstupek skla, k němuž se při zavírání zatlačoval 

okraj víčka tak, že mezi ním a výstupkem byl pevně přitlačen gumový těsnící kroužek. Víčko sklenic drželo po 

sterilizaci pod tlakem, který byl uvnitř sklenice. 
58 LEJSEK, Karel: Ovocné a zeleninové výrobky a jejich výživné hodnoty. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 8, s. 

179-180. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

76 
 

Výhodou mrazení byla rychlá kuchyňská úprava a možnost zachování 

vitamínu C, přičemž se odborníci zabývali vlivem různých faktorů na 

konečný obsah vitaminů C v mražené zelenině a ovoci, jež byl podle nich 

závislý na druhu, odrůdě, klimatických a stanovištních podmínkách, 

zralosti, podmínkách sklizně, na ztrátách v surovině, které nastaly před 

dopravením do mrazírny, při přípravě před zmrazováním, při zmrazování, 

skladování, distribuci a konzumu.59  

Hlavní výhodou mrazení potravin byla následná rychlá příprava 

pokrmů. Zmrazené suroviny se neměly rozmrazovat předem, ale současně 

s přípravou jídel, aby se tepelná úprava omezila na nejkratší nutnou dobu. 

Aby bylo možné mrazenou zeleninu, jež potřebovala na přípravu delší čas než 

čerstvá, vařit současně, před zamrazením se krátce předvářela; neměla se 

však opakovaně ohřívat. Tyto rady vycházely z doporučení časopisu Výživa 

lidu z roku 1960 a byly následně doplněny několika recepty pro přípravu 

mrazené zeleniny.60 

K inaktivaci enzymů se u zeleniny využívalo blanšírování, u ovoce 

ponoření do cukerných roztoků nebo přidávání cukru. Při doplňování 

sortimentu mrazených výrobků byla snaha o zachování důležitých vitaminů 

a minerálních látek, zejména vitaminu C v zimním a jarním období. 

Konzumenti měli k dispozici mrazenou polévkovou zeleninu, špenát, květák, 

fazolky, zelený hrášek, okurkový salát, papriky, rajčata, lečo a kapustu 

nakrájenou na jemné nudličky, z lesních plodů houby, z ovoce jahody, 

meruňky, třešně, višně, švestky, rybíz, dále ovocné dřeně, pěny, protlaky – 

např. jahodové, meruňkové, jablečné, malinové a rybízové a jejich 

kombinace, z lesních plodů borůvky. Od roku 1957 se pokusně mrazily tzv. 

pulpy, rozmixované dužiny ovoce pro výrobu džemů. Takto zmrazená dužina 

měla pomoct odstranit chemickou konzervaci polotovarů pro výrobu džemů a 

marmelád. Zkoušely se mrazit i melouny, šípkový protlak, půlené švestky, 

tykve, jablečno-mrkvový protlak, nebyly však příliš využívány. Proto se 

odborníci zaměřovali na další kombinace ovocných a ovocně-zeleninových 

protlaků, na výrobu zeleninových směsí pro přípravu salátů a omáček a na 

přípravu ke zmrazování šťáv, jež měly šanci oslovit širší veřejnost.61 

V letech 1959 ‒ 1960 byly na trh uvedeny nové výrobky v menším 

zkušebním množství, např. zmrazená mrkev ve třech formách: sladká 

dušená mrkev pro děti (krátce podušená na másle a částečně přislazená), 

dušená dietní mrkev a dušená mrkev na cibulce. Tyto tři výrobky se mohly 

využívat jako rychlé přílohy, neboť je stačilo pouze ohřát. Dalším novým 

výrobkem byla salátová směs ve složení krájené zelí, syrová zeleninová 

 
59 BURIÁNEK, J. – FRAGNER, J. – KOTT, V. a kol.: Akcesorní živiny v potravinářské technologii. In: 

Průmysl potravin, 1953, roč. 3, č. 1, s. 8. 
60 Jídla ze zmrazených zelenin na náš stůl. Výživa v rodině. In: Výživa lidu, 1960, roč. 14, č. 2, s. 6. 
61 HRUBÝ, Jaroslav: Zmrazené ovoce a zelenina. In: Výživa lidu, 1958, roč. 13, č. 2, s. 29-30; 

BRETSCHNEIDER, Rudolf: Pokroky potravinářské technologie za prvních deset let plánovaného 

hospodářství. In: Průmysl potravin, 1955, roč. 5, č. 1, s. 2-4. 
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paprika a cibule, okyselená a přislazená do sladkokyselé chuti, ovocné a 

ovocno-zeleninové protlaky pro zpestření stravy, především pro děti (šťáva 

z rajčat, protlak z černého rybízu), zelenina pro pečeně a omáčky na divoko, 

švestkové knedlíky, hovězí dušené na zelené paprice a rajčatech. Kromě 

ovoce a zeleniny se objevovaly ještě rybí tyčinky62 (rybí filé obalené v mouce, 

vejci a strouhance).63 

Mrazení potravin bylo věnováno několik čísel časopisu Průmysl 

potravin z roku 1951, např. čísla 3 a 8. Pozitivní přínos této technologie 

zdůrazňoval ředitel Československé mrazírny n.p. Ing. Eduard Zeizinger, jenž 

konstatoval její rychlý vývoj. Psal současně o potřebě vývoje vlaků 

s chladicím zařízením, jež by transportovaly zmrazené výrobky, a o potřebě 

vhodných obalů pro tyto výrobky. Navzdory pozitivním slovům neváhal 

upozornit na nepříznivý trend, kterým je důraz na masovou kvalitu před její 

exkluzivností. Poukázal na důležitost výběru vhodného druhu, sorty a doby 

sklizně pro kvalitní výrobek a též potřebu šlechtění vhodných druhů zeleniny 

a ovoce na mrazení. Konstatoval, že se v případě mrazíren jednalo o sezonní 

průmysl, kdy uskladňování probíhalo na jaře a na podzim a zbytek roku 

pracovalo pouze strojní zařízení. Na základě jeho sdělení se konzumenti 

dozvěděli, že se začíná se zmrazováním vykostěného masa, jež budou 

mrazírny využívat celoročně, kdy v měsících duben až listopad bude probíhat 

zmrazování ovoce a zeleniny a od listopadu do dubna vykostěného masa. Jak 

je patrné i z dalších článků Průmyslu potravin z počátku 50. let, 

v mrazírenském průmyslu byl očekáván velký rozvoj, hlavně pro některé 

druhy zeleniny a ovoce. K tomu bylo nicméně důležité vybudovat širokou 

distribuční síť mrazených výrobků a též speciální dopravní park, což 

představovalo dlouhodobý úkol.64 Co se týká Slovenska, zde se vlastní 

výstavba mrazíren rozvinula až v roce 1950.65  

 

Dostupnost ovoce a zeleniny a jejich význam 

Vzhledem ke skutečnosti, že Československo nebylo schopné pokrýt 

vlastní spotřebu, dovážely se ovoce a zelenina rovněž ze zahraničí. Domácí 

trh zásobovaly především produkty ze zemí východního bloku, zejména 

z Polska, Maďarska, Rumunska či Bulharska. Méně často se dováželo 

z Řecka, Kypru, Turecka a Číny (citrony, mandarinky, pomeranče, ananas), 

ale zásobování odtud bývalo nepravidelné. V 60. letech stoupal význam 

exportu ovoce z Kuby a částečně i z Afriky, např. z Guiney. Výkupní cena 

 
62 Termín rybí prst byl poprvé použit v receptu uvedeném v populárním časopise ve Velké Británii v roce 1900. 

Ke komercializaci rybích prstů došlo v polovině 50. let, kdy se na trhu objevily zmrazené rybí polotovary 

připravené k tepelné úpravě. Pro doplnění uveďme, že termín rybí prst pochází z britské angličtiny, zatímco 

rybí tyčinka z americké angličtiny. 
63 HRUBÝ, Jaroslav: Nové výrobky mrazírenského průmyslu. In: Výživa lidu, 1960, roč. 15, č. 2, s. 26-27. 
64 ZEIZINGER, Eduard: Otázky a úlohy mrazírenského průmyslu v ČSR. In: Průmysl potravin, 1951, roč. 1, č. 

3, s. 110-111. 
65 RAŠKO, Anton: Výstavba slovenského potravinárskeho priemyslu. In: Průmysl potravin, 1951, roč. 1, č. 8, s. 

340. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

78 
 

ovšem neodpovídala nákladům. Český jídelníček nebyl ovšem v tomto ohledu 

výjimkou, podobně nízká spotřeba ovoce a zeleniny přežívala např. 

v Německé demokratické republice a v Jugoslávii (zde výhradně v Srbsku, 

kdy situace v Chorvatsku byla zcela odlišná).66 

Odborník Stanislav Hejda spatřoval potíže v obstarávání zeleniny, 

zejména některých druhů. Neváhal se nicméně pozastavit i nad jejich 

kvalitou a cenou: „Nebudeme si lhát do kapsy, vždyť přece všichni víme, že 

nabídka zeleniny ani ovoce není u nás v pořádku a je snad zbytečné opakovat 

všechny hlasy, jež si stěžují na nedostupnost některých druhů, na nejistou 

nabídku, na to, že sehnat několik určitých druhů zeleniny najednou je úkol 

nesnadným, že se leckdy prodává v nevyhovující kvalitě a mnoho stesků 

dalších.“ Rezervu spatřoval i v obdělávání vlastních zahrádek, na nichž si 

lidé dříve pěstovali častěji než dnes. Domníval se, že je konzumace zeleniny 

s průměrnými hodnotami 40-50 kg na osobu a rok nízká.67 

Podle Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci převládala 

nejvyšší spotřeba zeleniny v červenci, srpnu a září, kdy se zkonzumuje asi 

polovina celoročního množství. V prvním čtvrtletí byla spotřeba zeleniny 

nejnižší, neboť se zkonzumovalo asi 7,5 %, což představovalo převážně 

uskladněnou kořenovou zeleninu. V dubnu činila spotřeba zeleniny asi 2,5 

% (raná zelenina) a o měsíc později 4,5 %. Pro srovnání se západní Evropou, 

ve Francii se v daném období spotřebovalo asi 150 kg zeleniny na osobu a 

rok. Co se týká ovoce, jeho spotřeba zaznamenávala ještě větší sezonní 

výkyvy než zelenina. Začátek roku, tedy první a druhé čtvrtletí, se nacházel 

hluboko pod ročním průměrem, kdy existovaly rozdíly mezi konzumovanými 

druhy. Zatímco se v prvním čtvrtletí konzumovala zejména zimní jablka a 

importované citrusy, ve druhém čtvrtletí převažovaly třešně. Nejvyšší 

spotřeba byla v době sklizně hlavních druhů domácího ovoce, tedy na 

podzim. Spotřeba v posledním čtvrtletí roku klesala k ročnímu průměru, 

s čímž souviselo i kolísání příjmu vitaminu C.68 

Odborníci proto agitovali za vyšší spotřebu ovoce a zeleniny. Např. 

lékaři usilovali, aby spotřeba zeleniny stoupala a spotřeba tuků, cukrů a bílé 

mouky klesala, což se však v 60. letech ani v celém období komunistického 

režimu nedělo. V neposlední řadě upozorňoval zmíněný S. Hejda na potřebu 

šetrného ošetřování zeleniny včetně její skladování a dopravy, aby se 

nezničily cenné vitamíny.69 Názory odborníků se však rozcházely 

s představami veřejnosti. Z ovoce se využívala především zimní jablka a ze 

zeleniny druhy, které nebyly tolik známé a pěstiteli, obchodem a spotřebiteli 

doceněné. Některé z nich, např. brokolici, zimní salátovou zeleninu, 

 
66 FRANC, Martin, osobní sdělení. 
67 HEJDA, Stanislav: Zelenina – důležitý zdroj vitamínů. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 86-88. Dnes se 

spotřeba zeleniny v České republice pohybuje okolo 86 kg na osobu a rok.  
68 ČEFELÍNOVÁ, D. – ŠMRHA, O.: Sezónnost spotřeby potravin. In: Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 2, s. 18-20. 
69 HEJDA, Stanislav: Zelenina – důležitý zdroj vitamínů, s. 86-88. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

79 
 

čekankový salát, kadeřávek, řeřichu a artyčoky, představil na výstavě 

Interfruct Praha ’69 Výzkumný ústav zelinářský v Olomouci, veřejnost jim 

však nijak neholdovala.70 

Co se týká ovoce, lékaři a odborníci na výživu doporučovali osobní 

spotřebu ve výši 120 kg ovoce a ovocných výrobků za rok. Převážná část 

ovoce se spotřebovala v letních a podzimních měsících, zatímco v zimních 

měsících ho bylo v obchodech nejméně. Podle odborníka na výživu Karla 

Adámka nestačil zpracovatelský průmysl při vyšších úrodách všechno 

sklizené zpracovat na ovocné výrobky.71  

Problém byl nicméně komplexnější. Počet ovocných stromů 

v Československu převyšoval v roce 1969 50 milionů, z toho na státních 

statcích více než čtyři miliony, u správy silnic čtyři miliony, u JZD téměř osm 

milionů a u drobných pěstitelů 35 milionů kusů. Na dosažení požadovaného 

množství ovoce bylo potřeba zavést moderní způsoby pěstování, pečlivě 

promyslet pěstované druhy a odrůdy, aby byly vhodné na přímou spotřebu i 

pro zpracování v mrazírnách a konzervárnách, aby dobře snášely dopravu i 

na delší vzdálenosti, zlepšit podmínky skladování, což se však nedělo. 

Zároveň byla potřeba zvýšit výsadbu drobného ovoce, kterého bylo na trhu 

stále nedostatek, a přitom bylo jeho pěstování efektivní. Jednalo se o jahody, 

maliny, ostružiny, rybíz (hlavně černý) a angrešt.72  

Bylo především potřeba vysazovat především zimní, dobře 

skladovatelné odrůdy jabloní, protože každý rok byl nadbytek letního a 

podzimního ovoce, ale prodej domácího zimního ovoce skončil před Vánoci, 

kdy se mělo vlastně začít prodávat. S tím souvisela i potřeba zlepšení 

skladovacích podmínek a zvětšení kapacity v chladírnách mrazírenského 

průmyslu, což se rovněž nedělo. Např. nevhodným skladováním zimních 

odrůd jádrového ovoce vznikly ztráty ve výši 10 – 15%, případně i větší. 

Výrobky z ovoce zahrnovaly ovocné nápoje – pravé ovocné limonády, 

ovocné sirupy (velmi oblíbený byl malinový) či ovocné mošty (tzv. tekuté 

ovoce, např. jablečný, hroznový, pomerančový, citrónový či borůvkový mošt), 

z nichž především posledně zmíněné měly vyšší cenu. Mohly se pít přímo 

anebo ředěné vodou. Pití ovocných nealkoholických nápojů mělo pomoct se 

snížením spotřeby alkoholických nápojů.73 

Moštárenské podniky v Československu patřily pod Československé 

konzervárny v národním podniku Fruta a částečně pod Velkodistribuční 

podnik. Ostatní závody patřily družstvům a komunálním podnikům. Jablka 

a réva byly pěstovány na Československých státních statcích (na Slovensku 

štátnych majetkoch) a v Jednotných zemědělských družstvech. K rozvoji 

 
70 Interfruct Praha 69. Zásobování ovocem a zeleninou v zimě. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 10, s. 151. 
71 ADÁMEK, Karel: Význam spotřeby ovoce a zeleniny pro výživu. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 92-93. 
72 Tamtéž; ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie: Drobným ovocem proti nedostatku vitamínu C. In: Výživa lidu, 

1965, roč. 20, č. 10, s. 168. 
73 BUCHTA, Viktor: Ovocie a ovocné nápoje v boji proti alkoholismu. In: Výživa lidu, 1951, roč. 6, č. 12, s. 

278-279. 
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tehdejšího československého moštárenství přispíval též Výzkumný ústav 

ovocnicko-vinařský v Praze v Dejvicích, který se soustředil rovněž na knižní 

propagaci své činnosti (např. kniha Konservace ovoce a zeleniny74) a 

osvětovou činnost  (školení zaměstnanců moštárenského oboru nápojového 

průmyslu).75 

 

Konzumace brambor 

V případě Československa se nemůžeme vyhnout konzumaci brambor, 

jedné z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Jejich spotřeba v českých 

zemích (100-120 kg na osobu) byla vyšší než na Slovensku (80-105 kg), jak 

naznačuje Tab. 5. Ve snaze nahradit knedlíky jinou přílohou zkoušeli 

odborníci nové způsoby úpravy brambor, např. smažení bramborových 

lupínků nebo hranolek, které však byly zdravotně problematické.76 Obsah 

vitamínu C totiž závisí na formě úpravy.77 

Jejich obliba u strávníků kontrastovala do značné míry s jejich 

neoblibou u kuchařů, čehož příčinou byla zdlouhavá příprava brambor na 

vaření – loupání, mytí a krájení, doprovázené množstvím odpadu. Z toho 

důvodu v závodních jídelnách jako příloha dominovaly knedlíky, jejichž 

příprava byla na rozdíl od brambor rychlá. Proto Výzkumný ústav 

bramborářský v Havlíčkově Brodě představil na mezinárodní prodejní výstavě 

Interfruct Praha ’69 jisté ulehčení pro kuchaře: brambory pro veřejné 

stravování i pro spotřebitele byly dodávány v dostatečném množství již 

hygienicky oloupané a balené nebo ve formě hranolek, chipsů, smažených 

mražených polotovarů, kaše v prášku atd.78  

Pro zajímavost musíme dodat, že se s počátkem distribuce hranolků 

počítalo již v roce 1966. Již v roce 1968 se začaly vyrábět bramborové chipsy. 

Tyto úspěchy ale zůstaly z velké části nevyužity, protože v oblasti výrobků z 

brambor naše republika v porovnání se západními zeměmi zaostávala.79 

Podle odborníka Václava Zápotockého existovala potřeba zabezpečit 

zásobování brambory na trhu plynule po celý rok a bylo nutno zlepšit 

nevyhovující podmínky pro jejich skladování u spotřebitelů, neboť jejich 

kvalita se při domácím skladování zhoršovala, čímž rostl jejich odpad.80  

Odbornice Marie Úlehlová-Tilschová, neúnavná propagátorka zdravé 

výživy, se snažila zdůrazňovat i význam brambor ve výživě, kdy poukazovala, 
 

74 KAMENICKÝ, Karel: Konservace ovoce a zeleniny. (ovocnicko-zelinářská technologie). S dodatkem o 

silicích, Praha : Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1. vydání, 1937, resp. Praha : Zemědělské 

knihkupectví A. Neubert, 2. vydání, 1941. 
75 KAMENICKÝ, Karel: Současný stav výroby nezkvašených moštů. In: Průmysl potravin, 1951, roč. 1, č. 1, s. 

9-11. 
76 FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky?, s. 44. 
77 VLACHOVÁ, Libuše: Moderní zásady přípravy pokrmů. In: Výživa lidu, 1970, roč. 25, č. 12, s. 187. 
78 Interfruct Praha ’69. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 10, s. 151. 
79 PRUGAR, J. – MÍČA, B.: Brambory a jejich význam pro racionální výživu. V. Zpracování brambor na 

polotovary a hotové výrobky. In: Výživa lidu, 1968, roč. 23, č. 6, s. 112. 
80 ZÁPOTOCKÝ, Václav: Vývoj výživy v českých zemích a na Slovensku. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 1, s. 

9-11. 
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že jsou významným zdrojem vitaminu C nikoliv vzhledem k vysokému 

obsahu, ale vzhledem k množství, v jakém je konzumujeme. Je zajímavé, že 

tento názor přetrvává v odborných kruzích dodnes.81  

Odborníci poukazovali též na ztráty při skladování brambor způsobené 

klíčením a způsob, jak klíčení zamezit použitím retardačních přípravků ve 

formě prášku, např. přípravkem Agermin. Z chemického hlediska se nejvíce 

využíval methylester kyseliny alfa-naftyloctové, substituovaného urethanu, 

hechachlorbenzenu, chlorovaných uhlovodíků a jiné.82 

Rovněž vývoj spotřeby brambor poukazoval na zajímavé souvislosti 

(Tab. 5, Obr. 3). Naturální spotřeba v obou částech republiky postupně 

klesala, přičemž na Slovensku byla vyšší než v českých zemích. 

 

Tab. 5. Vývoj spotřeba brambor v českých zemích a na Slovensku. Zdroj: 

Zápotocký, V.: Vývoj výživy v českých zemích a na Slovensku, Výživa lidu, 1969, 

roč. 24, č. 1, s. 9-11. 

Podíl spotřeby ČR 

1949 

ČR 

1957 

ČR 

1967 

SR 

1949 

SR 

1957 

SR 1967 

Brambory (spotřeba=100%) 

tržní fondy 

56,3 46,0 68,3 22,3 32,8 54,3 

naturální spotřeba 34,9 48,3 25,9 77,7 63,3 40,6 

 

Jaké důvody mohly způsobit tento pokles? Může to pravděpodobně 

souviset s tím, že v období druhé světové války byly k dispozici především 

brambory, kdežto po válce se již rozšířila i rýže a některé druhy těstovin. Po 

roce 1989 se objevily rovněž různé obiloviny jako přílohy, např. pohanka, 

jáhly, kuskus a bulgur. 

 

 
81 ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie: Význam bramborů pro výživu a jejich kuchyňská úprava. In: Výživa lidu, 

1958, roč.13, č. 1, s. 7-9. 
82 VIELWERTH, Vladimír: Proti ztrátám při skladování brambor. Použití retardačních přípravků proti klíčení. 

In: Průmysl potravin, 1951, roč. 1, č. 9, s. 380-382. 
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Obr. 3. Vývoj spotřeby brambor v Československu. Zdroj: ČSÚ Praha, 

Hrbek, Jiří: Spotřeba potravin, Tisková konference, 3. 12. 2015 

 

Konzumace luštěnin 

Spotřeba luštěnin se v analyzovaném období přes neustálou propagaci 

nezvyšovala (Obr. 4). Pouze v několika poválečných letech se jejich spotřeba 

v českých zemích pohybovala okolo 2-3 kg na osobu (na Slovensku dokonce 

3,6 kg), nicméně nedosáhlo se předválečné úrovně – v roce 1936 činila 

celostátní průměrná spotřeba 4 kg. V 60. letech byla jejich spotřeba 

v českých zemích v průměru 1,2 kg luštěnin a na Slovensku přibližně o 0,5 

kg více. Projevoval se nedostatek při zajišťování zdrojů; k úhradě spotřeby 

nestačila ani vlastní zemědělská produkce, ani dovoz.83 

Z luštěnin byla pravděpodobně nejoblíbenější čočka, tradiční pokrm 

Blízkého Východu a Indie, jež patřila od 50. let mezi nedostatkové zboží, 

podobně jako fazole. Naopak hrachu byl v obchodech přebytek.84 

 

 

 
83 ZÁPOTOCKÝ, Václav: Vývoj výživy v českých zemích a na Slovensku. In: Výživa lidu, roč. 24, 1969, č. 1, s. 

9-11.  
84 FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky?, s. 84-85. 
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Obr. 4. Spotřeba luštěnin a brambor (kg/obyvatele/rok) a konkrétní 

zastoupení jednotlivých luštěnin v roce 1970. Zdroj: ČSÚ Praha, Hrbek, Jiří: 

Spotřeba potravin, Tisková konference, 3. 12. 2015. 

 

Souhrn vývoje spotřeby luštěnin a brambor od r. 1950 až do 

současnosti znázorňuje Tab. 6, kde je jasně vidět klesající tendenci spotřeby 

brambor a ve sledovaném období i luštěnin. V roce 1970 tvořil největší podíl 

konzumovaných luštěnin hrách. V současné době spotřeba luštěnin narůstá. 

 

Tab. 6. Spotřeba luštěnin a brambor od roku 1950 až do současnosti 

(kg na obyvatele za rok). Zdroj: ČSÚ, Agrární komora České republiky: 

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin, Olomouc, 

14.3.2013. 

 Luštěniny 

celkem 

v tom Brambory 

fazole hrách čočka 

1950 1,5 - - - 145,9 

1960 1,5 - - - 110,9 

1970 0,6 0,1 0,4 0,1 106,7 

1980 0,7 0,1 0,5 0,1 79,9 

1990 1,7 0,2 1,0 0,5 77,9 
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2000 2,0 0,5 0,9 0,6 77,0 

2010 2,5 0,8 1,2 0,6 67,3 

 

Rozdíly ve stravování mezi východní a západní částí republiky 

Zajímavé výsledky výzkumu Ústředního výzkumného ústavu 

potravinářského průmyslu zpracovala Marie Hrubá, která zjistila, že na 

Slovensku převládá větší obliba bezmasých jídel než v českých zemích. 

Poměr masitých a bezmasých pokrmů byl v českých zemích 80,6 : 19,4, 

kdežto na Slovensku 66,1 : 33,9.85 Nejednalo se sice o skutečnou spotřebu, 

ale o oblibu jídel, avšak tato čísla odrážela stejné poměry, jako jsou při 

posuzování skladby spotřeby potravin. Poukazovala na to, že na Slovensku 

se více udržovaly starší krajové zvyklosti spojené s lidovou stravou, kdy se 

hojně konzumovaly nutričně hodnotné halušky se sýrem, brynzou, zelím, 

plněné papriky, lečo či plněné zelné listy. Tyto pokrmy se tato autorka i 

mnozí další odborníci pokoušeli zařadit i do české kuchyně, avšak došlo 

spíše k opaku. Povedlo se totiž zařadit české (speciality) knedlíky do 

slovenské kuchyně: jako přílohu k masitým pokrmům by si je podle 

sociologického šetření vybralo 43 % obyvatel českých zemí a 33 % obyvatel 

Slovenska.  

Autorka Marie Hrubá hovořila dokonce o tzv. knedlíkové epidemii. Je 

třeba si uvědomit další skutečnost, a to, že vzhledem k malému množství 

různých potravinových zdrojů na Slovensku, se slovenská strava ukazovala 

jako málo variabilní. Při volbě zeleniny jako přílohy k masitým pokrmům 

vítězily zelí (89 % obyvatel českých zemí a 81 % obyvatel Slovenska), 

segedínský guláš by zvolilo 3 % obyvatel v českých zemích a 14 % na 

Slovensku. Ve vítězství zelí se uplatňoval kromě faktoru zvyku ještě faktor 

ceny. Podle autorky se ve studovaném období kvůli ceně zeleniny podávala 

jen v menších porcích, tzv. na chuť, a dosycovalo se hlavně sacharidovou 

přílohou, které bylo na talíři nejvíce a pak případně menším dílem masa. 

Zelenina v závodním i restauračním stravování bývala často nahrazována 

moučníkem. Marie Hrubá viděla nutnost ve zlepšení kvality zeleniny, která 

byla prodávána spotřebiteli (očištěná od hlíny a zbavená zkažených částí), 

využívat pestřejší úpravy zeleniny, uvažovat o ceně zeleninových konzerv – za 

danou cenu nabídnout větší kvalitu, stanovit předpisy pro zeleninové 

pokrmy ve školním a závodním stravování.86 

V produkci ovoce a zeleniny sehráli úlohu i pěstitelé pocházející 

z Bulharska, kteří přišli v největší vlně na naše území koncem 19. století a 

začátkem 20. století, usazovali se v klimaticky a pěstitelsky příznivých 

 
85 HRUBÁ, Marie: Naše oblíbené pokrmy. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 2, s. 25-26, resp. č. 4, s. 56-58. 
86 HRUBÁ, Marie: Naše oblíbené pokrmy, s. 56-58. 
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oblastech v okolí měst, kde měli zajištěn odbyt svých zemědělských 

produktů, hlavně v Praze a na Slovensku. Na Slovensku se konaly také časté 

trhy, kde drobní zemědělci prodávali svoje plodiny, zeleninu a ovoce včetně 

drobného, kterého byl v obchodech nedostatek, ale též domácí drůbež, 

králíky či kůzlata.87 

Zeleninu propagovala i stálá příloha časopisu Výživa lidu s názvem 

Výživa v rodině, která obsahovala tematické recepty, např. s hlávkovým 

salátem, s banány jako předkrmem nebo přílohou k masu, kapusta – člen 

rodiny brukvovitých, rychlá večeře se zmrazenou zeleninou, letní (zeleninové) 

večeře, kapusta chutně a rozmanitě, moučníky z padaných jablek, květák 

v cizích kuchyních, pokrmy z kořenové zeleniny, cibule jako pochoutka, 

rychlé celerové pochoutky atd. Recepty se týkaly i ryb, např. kapr v jarním 

jídelníčku. 

 

Významné kuchařky 50. a 60. let 

Ve sledovaném období působil známý Vilém Vrabec, emeritní ředitel a 

odborný učitel kuchařského učiliště v Praze, jeden z prvních členů 

Společnosti pro racionální výživu. V 50. letech vydal řadu populárních 

kuchařských knih, např. Studená kuchyně (1. vydání 1931, opět 1956, 1957 

a 1960), Teplá kuchyně (1. vydání 1936, opět 1950 a 1961), Moučníky a 

cukroví (1. vydání 1941), Coctaily a jiné nápoje (1. vydání 1941). V 60. letech 

vyšla jeho komplexní Velká kuchařka, opatřená odborným úvodem 

s informacemi o jednotlivých živinách, v níž byly recepty přehledně 

kategorizovány.88  

Vrabcova Kuchařka obsahuje jak studenou, tak teplou kuchyni, 

v jejichž rámci se kromě jiných nacházela rozsáhlá kapitola Zeleninové 

pokrmy (příkrmy, mezichody a samostatné pokrmy), kde využívá zeleninu 

vařenou, dušenou, vařenou, zapékanou, opékanou, smaženou, plněnou, 

zeleninové karbanátky, řízky, nákypy, pudinky, paštiky, zeleninové polévky, 

omáčky, ale i studené zeleninové mísy a zeleninové pomazánky, přílohové 

zeleninové ozdoby, zeleninové saláty ze syrové, vařené anebo podušené 

zeleniny (i luštěninové a bramborové), bramborové pokrmy (příkrmy a 

samostatné pokrmy) včetně bramborových hranolek, lupínků, kroket, 

luštěninové pokrmy, sójové pokrmy, z ovoce ovocné saláty, ovocné polévky, 

moučníky, nákypy s ovocem atd. Zvláštní kapitolu představovaly míchané a 

mixované nápoje, kde můžeme najít sirupy, ovocné limonády, mléka 

s příchutěmi (např. jahodové mléko), jogurtové nápoje s ovocnou složkou, 

ovocné bowle atd.89 Vilém Vrabec též pořádal v kuchařském učilišti Osvětové 

 
87 FRANC, Martin, osobní sdělení. 
88 Předmluvu napsal přední český lékař a ředitel Ústavu pro výzkum výživy lidu prof. MUDr. Josef Mašek, 

DrSc. 
89 VRABEC, Vilém: Velká kuchařka. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1968. 
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besedy Okresního národního výboru v Praze 2 různé kurzy vaření, týkající se 

přípravy např. teplé a studené kuchyně, moučníků, míchaných nápojů.90 

Jak Vrabcova kuchařka, tak ani další kuchařka Ladislava Korečka91 

neměly na obyvatelstvo v oblasti spotřeby zeleniny a ovoce tak velký vliv, jak 

bychom snad očekávali. Mnohé suroviny nebyly k sehnání a mnohé pokrmy 

byly pracné na přípravu. Proto byla stále velmi rozšířená tradiční kuchařka 

z 19. století Magdaleny Dobromily Rettigové Domácí kuchařka,92 která 

zosobňovala národní stravu, přičemž využívala energeticky bohaté potraviny 

i domácí bylinky. Opomíjena na druhé straně byla česká kuchařka Marie-

Janků Sandtnerové,93 jež obsahovala jak klasické české pokrmy, tak pokrmy 

s ovocem, zeleninou či rybami. Dalšími z početných dostupných kuchařek 

byly např. vlivná dobová kniha Vaříme zdravě, chutně a hospodárně94 a 

Vaříme účelně pro zdravé i nemocné.95 

Co se týká kontaktu s médii, již v 60. letech se na obrazovkách 

Československé televize objevovaly i pořady o vaření, i když pochopitelně ne 

v takovém rozsahu jako dnes. Od září 1963 byl vysílán krátký reklamní 

pořad Vaří šéfkuchař, který do září 1969 odvysílal více než tři sta 

pokračování. V pořadu se objevili mnozí tehdejší přední kuchaři, např. 

Ladislav Koreček, spoluautor významné kuchařky Československá kuchyně 

(1968). Jak ukázal průzkum, mezi divácky nejoblíbenější recepty patřily 

roštěná, čevapčiči a hovězí na houbách.96 

 

Výrobky dětské výživy 

Stranou naší pozornost rozhodně nesmí v 50. a 60. let 20. století 

zůstat stravování nejmenších. V oblasti dětského stravování se ovoce a 

zelenina využívaly ve výrobě dětských výživ a ovocných výživ. Dětská výživa 

představovala speciální typ konzervárenských výrobků, protože vyžadovala 

některé zvláštní úpravy. Jednalo se o výrobky z ovoce a zeleniny, které byly 

pro výživu dětí důležité a zároveň by v těchto výrobcích měly být zachovány 

jejich vysoké nutriční hodnoty, jak upozorňovali odborníci. Především šlo o 

minerální látky, stopové prvky, vitaminy, vlákninu (tzv. pektinové a jiné 

koloidní látky) a též by tyto výrobky měly obsahovat menší nebo žádné 

množství cukru, soli, kyselin, koření, barviv a chemických konzervantů.  

 
90 Jubileum Vrabcova kuchařského učiliště. In: Výživa lidu, 1958, roč. 13, č. 2, s. 11. 
91 KOREČEK, Ladislav – NESTÁVAL, Antonín – SYROVÝ, František: Československá kuchyně. Praha : 

Merkur, 1968. 
92 RETTIGOVÁ, Magdalena Dobromila: Domácí kuchařka, Praha : Knihkupectví Jaroslava Pospíšila, 1. vydání, 

1898. 
93 JANKŮ-SANDTNEROVÁ, Marie: 60 obědů a večeří jednoduchých i složitých, s výměrem potravin pro pět 

osob podle čtyř ročních období. Praha : Česká grafická Unie, 1. vydání, 1925. 
94 BŘÍZOVÁ, Joza – KLIMENTOVÁ, Maryna a kol.: Vaříme zdravě, chutně a hospodárně, Praha : Práce, 1952. 
95 ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie a kol., Vaříme účelně pro zdravé i nemocné, Praha : Státní zdravotnické 

nakladatelství, 1953. 
96 FRANC, Martin: Volný čas v českých zemích 1957 ‒ 1967, s. 417; FRANC, Martin: Z kuchyně přátel, s. 319. 
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Na výrobky dětské výživy byly kladeny přísnější požadavky: měly být 

ještě pečlivěji tříděny, čištěny a prány, tj. zbaveny nejen patřičných nečistot 

a vad, ale i veškerých nečistot rázu mikrobiologického a chemického (tj. 

například nebyla přípustná surovina nakvašená neb nesoucí stopy 

chemických látek apod.). Suroviny tedy měly být pečlivěji vybírány, rychleji 

zpracovávány, nebylo přípustné použití chemikálií ani pro krátkodobé 

uchovávání, všechny vadné části měly být odstraněny a ovoce a zelenina 

měly být pečlivě prány pod tekoucí vodou. 

Dalším aspektem bylo používání malého balení. Tady odborníci 

upozorňovali na možnou infekci a počínající rozklad již po několika hodinách 

od otevření obalu výrobku, což mohlo dětem působit vážné problémy. Proto 

měly být výrobky baleny tak, aby mohly být spotřebovány během jednoho 

dne. S tím ale byly spojeny určité výrobní problémy – do toho času ještě 

nebyly k dispozici malé skleničky se vzduchotěsným uzávěrem (do 200 g), a 

proto se dočasně používala pětina plechovek. Druhým problémem bylo, že 

nešlo zpracovat všechny suroviny hned do malých spotřebních obalů 

vzhledem k různé době sklizně jednotlivých surovin, a musí se proto 

uskladňovat v zásobních obalech, z čeho vyplývala velká spotřeba obalového 

materiálu a zdražení výrobku. Tento stav nebyl dlouhodobě udržitelný a měl 

být nahrazen ekonomičtějším způsobem, například zmrazováním. V případě 

sušené zeleniny po otevření nenastává zkáza tak rychle jako u sterilované 

konzervy, ale mohlo dojít ke zvlhnutí, zplesnivění, znečistění, napadení 

škůdci, aj. V roce 1952 byly k dispozici dva druhy zeleninové dětské výživy, 

dva druhy ovocné dětské výživy a šťáva z rajčat, vhodné pro kojence i 

batolata od 6 do 18 měsíců, ale přirozeně i pro větší děti. 

Co se týká sušené zeleniny, nejdřív byla ručně vytříděná, pak sušená, 

míchaná v předepsaném poměru, jež byl navržen lékaři, a balena do 

krabiček. Zdokonalená verze představovala zeleninu mletou a slisovanou do 

kostek, v zrnitosti vhodné pro trávení dítěte, obohacená o sušené kvasnice 

jako zdroj vitaminů skupiny B.  

Uvedené výrobky se prodávaly jako zdravá zeleninová polévka v kostce 

s názvem „Dětská výživa. Sušená zelenina s brambory“, dále „Ovocná 

přesnídávka s vitaminem C“, a byly na ně reklamy např. v časopise Výživa 

lidu.97 Ovocná přesnídávka lákala na obsah vitaminů a na rychlé použití bez 

další přípravy doma, na cestách i oblíbených chatách (Obr. 5).  

Ovocné přesnídávky – ovocné kašičky, jejichž základem byla jablečná 

kašička, byly plněny do plechoviček o objemu 0,2 litru. První druh ještě 

obsahoval meruňky a výtažek ze šípků, a druhý druh rybíz, citron a rajčata. 

Oba druhy byly přislazeny asi 10 % cukru. 

 

 
97 Výživa lidu, 1952, roč. 7, č. 8, s. 107, 112, resp. č. 9, s. 125, resp. č. 12, s. 170, 171, 178. 
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Obr. 5. Reklamy na výrobky dětské výživy a sterilované pokrmy. Zdroje 

uvedeny v textu. 

 

Rajčatová pasterovaná šťáva byla v prodeji ve velkých plechovkách, 

méně často pak v třetinových lahvičkách. Do budoucna se uvažovalo o 

nalezení vhodnějšího obalu. 

Dětské konzervy, např. ovocné přesnídávky (tzv. ovocná výživa) 

vyráběné na konci 50. let se však ve větší míře v Československu 

neprosadily.  

V roce 1965 dalo ministerstvo zdravotnictví popud k větší výrobě 

zeleninových a maso-zeleninových konzerv, s případnou těstovinou, rýží 

nebo kroupami, nicméně jejich větší rozšíření nenastalo. Zde byl problémem 

obal, který nesnesl vysokou sterilační teplotu a nebyl odolný vůči působení 

obsahu. Nové přípravky byly připravovány z receptur z několika lékařských 

pracovišť koordinovaných ministerstvem zdravotnictví, předsedou komise 

schvalující a hodnotící tyto konzervy byl přednosta pediatrické kliniky 

fakultní nemocnice pod Petřínem prof. MUDr. Kamil Kubát, DrSc., avšak 

úspěchu zatím dosaženo nebylo.98 

Receptury nových druhů dětské výživy byly sestaveny a klinicky 

odzkoušeny na Dětské klinice prof. MUDr. Jiřího Švejcara, DrSc. Vyráběl je 

závod Východočeských konzerváren v Novém Městě nad Metují Deva. 

Jednalo se o následující výrobky – kojenecká zeleninová polévka, dětská 

ovocná přesnídávka jablečná, s jahodami, meruňkami, černým rybízem, 

karotkou a rajčaty. Nastávaly zde ovšem potíže výrobní i obchodní, poněvadž 

matky, mající odpor ke konzervám, je nechtěly kupovat. Pediatři se je 

poměrně úspěšně snažili přesvědčovat o jejich prospěšnosti, takže jejich 

výroba dosáhla ve sledovaném období výše 5 000 tun ročně. Zavařovaly se 

z mnoha důvodů především do plechovek, i když se již tehdy objevili zastánci 

skla, které však nebylo bez rizika. Při používání skleniček existovalo riziko 

střepin ze skla, vlivu UV záření na nutriční hodnoty, aj. Její trvanlivost byla 

šest měsíců, což v té době nebylo dostatečné vzhledem ke komplikované a 

zdlouhavé distribuci.99 

 
98 KUNCOVÁ, Zdeňka: Poznámky pediatra k novým dětským konzervám. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 4, s. 

53. 
99 MAUR, Josef – CHMELAŘ, Miroslav: Dětská výživa, tentokrát ekonomicky a obchodně. In: Výživa lidu, 

1969, roč. 24, č. 4, s. 54-55. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

89 
 

 

Závěr 

Co říci závěrem? Příčiny nízké spotřeby studovaných komodit tkvěly 

v mnoha faktorech, jak jsme naznačili výše. Pro přehlednost je však 

shrneme. Jako první příčina se jeví tradiční zvyklosti. Dalším důvodem byla 

nízká kultura prodeje, ale například i nedodržení hygienické normy, kdy 

obaly s potravinami venku měly být nejméně 60 cm nad úrovní chodníku, 

což nebylo vždy dodržováno. Častokrát bylo zboží druhé jakosti prodáváno 

jako jakost první. Zelenina bývala znečištěna od hlíny, obsahovala i zkažené 

části (způsobené špatnými skladovacími podmínkami) a přinášela hodně 

nevyužitelného odpadu, např. natě (mimo jedlých natí). Velkým problémem 

představoval nedostatek výběru, který nevyřešily ani chladírenské boxy 

v obchodech. Úroveň technického vybavení byla stále nízká.100 

Podle rozhlasového pracovníka Františka Kamila Zemana101 bylo při 

výkupu zeleniny třeba dbát, aby zelenina nebyla poškozena zkázou, aby se 

vykupovala a dopravovala co nejrychleji v době noční, aby nezavadla, 

nepařila se a aby se na trh i na zpracování dostala čerstvá a nezkažená. 

Jakostní normy pro zeleninu, ovoce, sběrné ovoce a hrozny vydalo 

ministerstvo vnitřního obchodu dne 27. března 1952 spolu s ustanoveními o 

dodávkových podmínkách při výkupu zeleniny. Jakostní normy byly 

stanoveny tak, že zelenina byla tříděna a cenově odstupňována podle jakosti 

do čtyř tříd: výběr, A, B a C. Pro hodnocení jakosti byla důležitá odrůda, 

tvar, velikost a stanovené průměry. Bylo požadováno, aby zelenina byla čistá, 

čerstvá, nepoškozená, bez škůdců, nemíchaná a odrůdově jednotná, tříděná 

podle velikosti, váhy a u pozdních druhů zeleniny skladovatelnosti. Byly též 

stanovovány i maximálně přípustné příměsi zboží nižší kvality ke zboží vyšší 

kvality.102 

Nedostatečný výběr se často objevoval i v plné sezoně, „takže by 

všechny prodejny zeleniny v celém městě mohly pořádat najednou salátové, 

kedlubnové nebo květákové týdny. Nebo vypukne nedostatek rajčat, když je 

zelená paprika apod., ač k oblíbenému leču je zapotřebí obojího.“103 

Úzkoprofilová bývala i polévková zelenina.  

Co se týká rané zeleniny, její zásobování bylo podle Františka Kamila 

Zemana úspěšně: „Můžeme s radostí říci, že zásobování ranou a rychlenou 

zeleninou, zejména ve velkých průmyslových střediscích, proběhlo úspěšně a 

že i pokud jde o ceny zeleniny, nebylo důvodu ke stížnostem. Letos také po 

poprvé byl pro plánovanou výrobu zajištěn dostatek kvalitních semen a 
 

100 ARON, Jiří: O vyšší kulturu prodeje potravin. In: Výživa lidu, 1956, roč. 11, č. 5, s. 71-73. 
101 František Kamil Zeman se narodil dne 1. listopadu 1904 v Lounech. Na začátku 30. let externě spolupracoval 

s brněnským, později s ostravským rozhlasem, kde působil jako hlasatel a tajemník slovesného odboru a 

referent přednáškového oddělení. V letech 1938-50 a 1966-70 pracoval pro Československý rozhlas Praha. 

BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii českého rozhlasu. Praha : Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996, s. 285. 
102 ZEMAN, František Kamil: Pro lepší zásobování zeleninou, s. 75-76. 
103 HRUBÁ, Marie: Vývoj spotřeby zeleniny. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 88-89. 
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sazenic...“104 Další problém představovala dlouhá doba od sklizně k prodeji a 

též byla pracnost přípravy, hlavně zeleniny – mytí, loupání, krájení, 

zbavování nejedlých částí, takže bylo nezbytné naučit se nové, pestřejší, 

chutné a přitom zdravotně optimální formě přípravy.105 V neposlední řadě to 

byla cena, kdy porce brambor k masu vycházela levněji než zelenina. Řešení 

spatřovala Marie Hrubá v lepší komunikaci mezi pěstiteli, zpracovatelskými 

závody, obchodníky, zdravotníky, osvětovými pracovníky, technology a 

spotřebiteli, kteří se měli společnou diskuzí pokusit odstranit překážky 

bránící zvýšené spotřebě zeleniny.106  

Na závěr můžeme říci, že spotřeba ovoce, zeleniny a luštěnin 

představuje v českém prostředí specifický problém dlouhodobějšího 

charakteru. Jejich nízká spotřeba v době komunizmu byla do velké míry 

pokračováním tendence nastoupené v první polovině 20. století a souvisela 

s tradičním jídelníčkem české společnosti, nechutí ke konzumaci ovoce a 

zeleniny, jejich malou dostupností a nízkou kvalitou a z těchto faktorů 

vyplývající poměrně rozšířenou obezitou populace. Navzdory odborným 

diskuzím a bití na poplach odborníků, různým návrhům na zvýšení jejich 

spotřeby, výrobě různých polotovarů podle doporučení lékařů, 

popularizačním článkům týkajících se propagaci různých, i méně známých 

druhů ovoce a zeleniny, publikování různých receptů studené i teplé 

kuchyně obsahujících uvedené komodity, propagaci domácích zahrádek 

nebyla dosažena zvýšená konzumace těchto cenných potravin, ani jejich 

větší obliba. Problém spotřeby ovoce a zeleniny se tak v českých zemích jeví 

jako komplexní a dlouhodobý a bezpochyby překračuje námi zkoumané 

období 60. let 20. století. 

 

Resumé: 

Consumption of fresh and processed fruits, vegetables, legumes and potatoes 

in the 1950s and 1960s in Czechoslovakia 

The study is focused on low fruit, vegetable, legume and potato consumption 

in Czechoslovakia in 50`and 60` as a a long-term phenomenon in Czech society. A 

low consumption of these comodities during the communist era is related to a trend 

from the first half of 20th century as well as to traditional character of Czech diet, 

distaste for fruit and vegetable consumption, their insufficient availability and low 

quality on the market, with negative consequences on health in terms of increasing 

obesity of Czech population. The study is based on then journals, especially Výživa 

lidu and Průmysl potravin, which are confronted with Czech literature on habitual 

alimentation in 20th century. 

 

 
104 ZEMAN, František Kamil: Pro lepší zásobování zeleninou, s. 75-76. 
105 Proč doporučujeme vařenou zeleninu? Výživa lidu, 1970, roč. 25, č. 11, s. 49. 
106 HRUBÁ, Marie: Vývoj spotřeby zeleniny. In: Výživa lidu, 1969, roč. 24, č. 6, s. 88-89. 
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An Image of Slovakia and the Slovaks in Polish History 

Textbooks 

 

Małgorzata Skotnicka-Palka 

 

In a modern school, teachers have a large number of neoteric teaching 

methods and aids to support the educational process and facilitate teaching 

in an engaging and attractive fashion. They enable junior and senior children 

to learn and acquire new skills. A significant role is played by various 

multimedia technologies (animation, simulation, film, didactic games), as 

well as unlimited online options and applications to be used in class. 

Multimedia are an essential source of information for students as well as a 

wellspring of and inspiration for their comprehensive activity and 

independent learning. However, as far as teaching history is concerned, the 

school textbook still remains to be the standard, most important source of 

knowledge and medium to pass on a canon of values. The 2013 Educational 

Research Institute report, based on large-scale surveys of teachers and 

students appears to confirm this contention.1 It is still the textbook that can 

create a picture of the past through a judicious selection, interpretation of 

historical events and processes. The objective of the textbook is to convey 

content consistent with the current state of research, adjusted to the age 

and intellectual capabilities of the student. The content is an extension of 

guide words contained in the core curriculum, i.e. a ministerial document 

defining educational goals and the range of standard instruction and 

learning content (since 1999, these guidelines have been altered several 

times).2  

A textbook may be accepted for school use only if it is approved by the 

Ministry of National Education (MEN). Since the political revolution in 1989, 

Polish teachers have been able to choose textbooks themselves. They are 

guided mainly by the substance and usefulness of the educational content. 

Most Polish history teachers base their lessons on that content, although, of 

course, they are also allowed to use other textbooks and source materials. 

Admittedly, history textbooks reflect what is to be passed on to Polish 

students at school during history lessons.3 There are many publishers on 

the Polish educational market that publish textbooks. The market is open, 

but in effect, it is dominated by a few large publishing houses.4 

 
1 FEDEROWICZ, Michał (ed.): Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013. Warszawa : Instytut Badań 

Edukacyjnych, 2014, s. 227. 
2 CHORĄŻY, Ewa – KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, Danuta – ROSZAK, Stanisław: Edukacja historyczna w 

szkole: teoria i praktyka. Warszawa, PWN, 2008, s. 102. 
3 FEDEROWICZ, Michał (ed.): Liczą się nauczyciele, s. 227.  
4 For example: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Wydawnictwo 

Nowa Era, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, SOP Oświatowiec Toruń, Wydawnictwo Piotra Marciszuka 

Stentor. History textbooks for secondary schools from these publishers have been analyzed in this text. 
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The history of Slovakia and the Slovaks is taught in Poland at primary 

(elementary) and secondary (high) school levels. As with other historical 

issues, the scope and detail of information is determined by the core 

curriculum. In Poland, there are currently (2020) as many as three such 

documents in force (interim though they are). One of them is the so-called 

new core curriculum for an eight-grade primary (elementary) school (in force 

from 2017).5 The other two prescribed for secondary (high) schools are the 

so-called old core curriculum (in force from 2012),6 which continues to 

deliver history instruction at secondary school level started in a three-year 

junior high school (phased out), and a new core curriculum (in force from 

2018) prescribed for four-year high schools and five-year technical schools, 

since 2019/2020 intended for grade one.7 In subsequent years, all secondary 

(high) and technical school students will gradually follow a systematic 

standard history syllabus, covering all epochs, from the earliest to the most 

recent events, with a particular emphasis laid on the history of Poland. 

Humanities oriented students will follow a full broad range or otherwise 

extended history syllabus.8 

Unfortunately, the analysis of the core curriculum adumbrated above 

provides no grounds for optimism. In the 2012 core curriculum, there is no 

single direct reference to Slovakia. The student is able to glean some general 

information relating, in an indirect manner, to the past of Slovakia and its 

inhabitants. For instance, discussing the history of Europe and the world 

after the First World War, the student "describes the revival of the Polish 

state, and its borders and neighbours". In discussing the history of the world 

after World War II, the student "characterises the countries in the sphere of 

influence of the USSR, taking into account the events in Hungary in 1956 

and Czechoslovakia in 1968"; "characterises the process of the countries of 

Central and Eastern Europe becoming dependent on the USSR, with 

reference to Sovietisation and Stalinisation"; "explains the reasons for 

changes in the foreign policy of the USSR and the internal policies of the 

satellite states of the USSR after 1956; "characterises the process of the 

satellite states "cutting the cord" from the USSR"; "explains the reasons for 

the break-up of the USSR and the Eastern Bloc"; "describes the political 

transformations in the countries of Central and Eastern Europe and 

recognises the characteristic features of the democratisation process in the 

 
5 Regulation of the Minister of National Education from 14.02.2017 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2017 item. 

356). 
6 Regulation of the Minister of National Education from 27.08.2012 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2012 item. 

977). 
7 Regulation of the Minister of National Education from 30.01.2018 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2018 item. 

467). 
8 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Historia, s. 39 

[online]. Dostupné na internete: <https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/historia.-pp-z-

komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf>. 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/historia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/historia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
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Eastern Bloc countries after 1989".9 With these issues, the history of 

Slovakia and the Slovaks is necessarily discussed only briefly. The 2017 core 

curriculum merely touches upon Czechoslovakia in the context of the 

discussion of the world situation after the Second World War, when "the 

student discusses the situation in the USSR and the countries in its sphere 

of influence, taking into account the events in Hungary in 1956 and 

Czechoslovakia in 1968".10 The MEN Regulation of 2018 also fails to provide 

information directly concerning Slovakia. In the context of the struggle for 

the rebirth of the Polish state after World War I, the student following a 

broad-based curriculum "characterises the process of border formation with 

Czechoslovakia and Lithuania",11 while discussing the world situation after 

World War II; "characterises the changes in the USSR after Stalin's death; 

describes the events in the GDR in 1953 and Hungary in 1956 and 

Czechoslovakia in 1968".12 The student also discusses the USSR's policy 

towards the Eastern Bloc countries, including military intervention in 

Czechoslovakia. These issues need to reflected in history textbooks which 

have not yet been written, so the question of how they are reflected remains 

to be answered. The lack of significant differences regarding the content of 

the most recent core curriculum as compared to the previous programmes 

leads one to venture the assertion that the differences contained in textbooks 

will not be significant. 

This article is based on the analysis of the content of a passel of Polish 

history textbooks recounting events which unfolded in the 20th and 21st 

centuries. The intended recipients are secondary and specialised technical 

school students, i.e. 16-19 year-olds. All the textbooks have been approved 

for school use by the Ministry of Education and adapted to the 2012 core 

curriculum. They include standard and broad based or otherwise extended 

educational content. Compared to the history of Poland's two largest 

neighbours, Germany and Russia, the history of Slovakia and the Slovaks is 

presented quite modestly in Polish school history textbooks. The topic is 

introduced by the emergence of a new state on the map of Europe, the 

Czechoslovak Republic, in October 1918. In one of the textbooks (New Era 

Publishers) the student is instructed that it was a country of two Slavic 

nations in affinity with each other, Czechs and Slovaks, who tried to fight 

together against threats from Germany (in the Czech Republic) and Hungary 

(in Slovakia). Other textbooks fail to offer even such a perfunctory 

 
9 Regulation of the Minister of National Education from 27.08.2012 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2012 item. 

977), s. 137, 147-148. 
10 Regulation of the Minister of National Education from 14.02.2014 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2014 item. 

356), s. 101. 
11 Regulation of the Minister of National Education from 30.01.2018 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2018 item. 

467), s. 126. 
12 Regulation of the Minister of National Education from 30.01.2018 (Dz.U. [Journal of Laws] from 2018 item. 

467), s. 132. 
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explanation. Also, the textbook I have just mentioned includes a photograph 

showing Thomas Masaryk's return to Prague in November 1918, and the 

information that a month earlier Masaryk proclaimed the independence of 

Czechoslovakia on the steps of the Capitol in Washington.13 None of the 

textbooks in question shows the correct spelling of the name of the new 

state, i.e. Czecho-Slovakia, which was in force between 1918 and 1920. 

Moreover, in the textbook published by the Operon Publishing House, as a 

curiosity, place is given, on the margin, to the information that women in 

Czechoslovakia were accorded the right to vote in 1919.14 

The dispute between Poland and Czechoslovakia over the nationality of 

Cieszyn Silesia is discussed in more detail to describe the process of 

establishing the borders of the reborn Polish state. The Poles believed that 

that area belonged to Poland, because it was mostly inhabited by Polish 

people. The Czechs, on the other hand, pointed out its economic importance 

for their country and the fact that a railway line connecting the Czech and 

Slovak lands, united after World War I into one state, ran through Cieszyn. 

In July 1920, during a conference in Spa, the Entente countries adopted a 

resolution on the establishment of the border between Poland and 

Czechoslovakia in Cieszyn Silesia and Spiš and Orava, whereby the 

previously proposed plebiscite was abandoned.  

Many Polish textbooks fail to elucidate two different issues which 

require to be separated and discussed individually: the Polish-Czech conflict 

over Cieszyn Silesia (Zaolzie) and the dispute with the Slovaks over Spiš and 

Orava. Instead, a far-reaching simplification is attained by discussing the 

two conflicts as one. It is therefore not clear from the textbooks that the 

dispute over Spiš and Orava was an important but separate conflict on the 

Polish-Slovak border. Exceptionally, more accurate information is available 

on the Spiš and Orava region itself. So, the reader has to make do with a 

passing reference that Spiš and Orava were disputed areas between Poland 

and Czechoslovakia, and that part of that area was granted to Poland 

following a decision taken by the ambassadors in Spa. However, we are still 

in the dark as to which particular areas were meant.15 Another textbook 

pointed out that Poland was granted "northern parts of Spiš and Orava".16 

Moreover, some textbooks fail to mention these lands at all.17 Statistics 

 
13 GALIK, Piotr: Zrozumieć przeszłość : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : 

zakres rozszerzony. Cz. 3, Lata 1815–1939. Warszawa : Nowa Era, 2014, s. 345. 
14 PACHOLSKA, Maria – ZDZIABEK, Wiesław: Ciekawi świata. Historia 3 : podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych: zakres rozszerzony. Cz. 1, Od początku XX wieku do roku 1945. Gdynia : Wydawnictwo 

Pedagogiczne Operon, 2015, s. 56. 
15 KOZŁOWSKA, Zofia Teresa – UNGER, Irena – ZAJĄC, Stanisław: Poznajemy przeszłość. Dzieje najnowsze. 

Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. Toruń : SOP Oświatowiec Toruń, 

2012, s. 336. 
16 GALIK, Piotr: Zrozumieć przeszłość, s. 423. 
17 PACHOLSKA, Maria – ZDZIABEK, Wiesław: Ciekawi świata; DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof 

– SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Podręcznik. 
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tabulated for the disputed areas are treated collectively. When we are told 

that during the conference in Spa Poland was granted 44% of the disputed 

territory which was inhabited by 34% of its population,18 it is not clear how 

much of it related to Cieszyn Silesia, and how much to Spiš and Orava. 

The arbitrary manner of delimitation of the territories with 

Czechoslovakia resulted in the fact that Poland looked upon it as an 

injustice. Students are instructed that the mutual relations between the two 

countries deteriorated in consequence of the conflict and that one of the 

aims of Poland's foreign policy was to recover those territories. The matter 

reached its finale in September 1938 after the Munich conference. At that 

time, Hitler demanded that the majority of the Sudetenland areas inhabited 

by the German population be incorporated into Germany. The President of 

Czechoslovakia, Edvard Beneš, acceded to the demands of the Third Reich 

under pressure of the World Powers, and resigned.19 The capture of the 

Czech lands by the Germans, together with the fortifications and arms 

industry, betokened the disorganisation of the Czechoslovak defence system. 

Poland, on the other hand, exploited its neighbour's situation and sent its 

troops to recapture the disputed lands of Zaolzie, part of Orava and Spiš.20 

We can read in one textbook that the occupation of Spiš and Orava began in 

December 1938.21 Another textbook contains only one sentence stating en 

passant that in November 1938, under the first Viennese arbitration, 

Hungary seized southern Slovakia with the consent of Germany and Italy.22 

However, most textbooks fail to provide any detailed information about 

what was happening in Slovakia at that time. The student can learn is that 

once the key areas had been lost, the Prague Government had to face 

another dilemma: the Slovaks demanded autonomy. The Slovak Parliament 

in Bratislava declared independence and the new state was promptly 

recognised worldwide.23 The textbook maps of that period show Slovakia as a 

separate state with Bratislava as its capital city. According to some other 

more detailed information the event occurred in mid-March 1939. The new 

state became a satellite of the Third Reich, as is highlighted by the map 

entitled The Expansion Policy of the Third Reich until March 1939, which 

 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013. BRZOZOWSKI, Andrzej – SZCZEPAŃSKI, 

Grzegorz: Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006. Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka 

„Stentor”, 2012. 
18 USTRZYCKI, Janusz: Ciekawi świata. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Gdynia 

: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012, s. 35. 
19 USTRZYCKI, Janusz: Ciekawi świata, s. 90; DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, 

Jędrzej: Po prostu historia, s. 86. 
20 ROSZAK, Stanisław – KŁACZKÓW, Jarosław: Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa : Nowa Era, 2012, s. 57; BRZOZOWSKI, Andrzej – 

SZCZEPAŃSKI, Grzegorz: Ku współczesności, s. 96; GALIK, Piotr: Zrozumieć przeszłość, s. 396, 470. 
21 DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia, s. 120. 
22 GALIK, Piotr: Zrozumieć przeszłość, s. 396. 
23 PACHOLSKA, Maria – ZDZIABEK, Wiesław: Ciekawi świata, s. 160. 
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marks the satellite states of Germany, including Slovakia.24 Father Josef 

Tiso headed the new state, and there is also a photo showing the 

inauguration of his presidency. One of the textbooks emphasises that it was 

"Germany that led the separatist leader Josef Tiso to declare the 

independence of Slovakia".25 Another textbook instructs students that 

Slovak nationalists, led by Father Tiso, decided to separate from 

Czechoslovakia and proclaimed independence with the support of the Third 

Reich.26 Under those circumstances, in mid-March 1939, the President of 

Czechoslovakia, Emil Hácha, was forced to agree to transform the remnants 

of his state into the Protectorate of Bohemia and Moravia and accept the 

German occupation.27 Two textbooks additionally inform you that the 

Germans forcibly secured that consent by threatening to bomb Prague.28 The 

Slovak separatism is therefore described in various ways: as the pressure 

exerted by Adolf Hitler, the ability to persuade or the exploitation of 

favourable circumstances by the Slovaks. There is no unanimous 

interpretation of those events. It is confusing to the student because there is 

no clear message as to whether the Slovak separatism was inspired by 

external political activities or by the Slovak internal behaviour. A selective 

provision of information in individual textbooks fails to give a complete 

picture of the events until some of them are critically analysed (which, 

needless to say, is impracticable under school conditions). 

Polish history schoolbooks fail to inform that, in September 1939, 

Slovakia also invaded Poland as an ally of Nazi Germany. Students can only 

learn about it indirectly when studying maps which show the directions of 

the invasion carried out by not only the German, but also the Slovak troops. 

These maps have different titles: The Defensive War of Poland in 1939,29 The 

Fights in September 1939,30 The Defensive War of Poland in 1939,31 The 

September Campaign.32 Only one textbook contains the information that 

Slovakia signed the "Pact of Three" in 1940 and thus became part of the 

"Axis" (it is included in the description of the photograph showing the signing 

of that agreement).33 Viewed from the student's perspective, the importance 

of this fact is somewhat weakened. None of the textbooks under analysis 

contains any information about the Slovak national uprising against the 

 
24 DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia, s. 86, 150-151. 
25 USTRZYCKI, Janusz: Ciekawi świata, s. 90. 
26 ROSZAK, Stanisław – KŁACZKÓW, Jarosław: Poznać przeszłość, s. 58. 
27 DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia, s. 86. 
28 PACHOLSKA, Maria – ZDZIABEK, Wiesław: Ciekawi świata, s. 160; ROSZAK, Stanisław – KŁACZKÓW, 

Jarosław: Poznać przeszłość, s. 58. 
29 KOZŁOWSKA, Zofia Teresa – UNGER, Irena – ZAJĄC, Stanisław: Poznajemy przeszłość, s. 115. 
30 GALIK, Piotr: Zrozumieć przeszłość, s. 126. 
31 KŁACZKÓW, Jarosław – ZIELIŃSKA, Agnieszka: Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. 

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa : Nowa Era, 

2016, s. 10; DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia, s. 155. 
32 BRZOZOWSKI, Andrzej – SZCZEPAŃSKI, Grzegorz: Ku współczesności, s. 120. 
33 GALIK, Piotr: Zrozumieć przeszłość, s. 394. 
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Third Reich, which lasted from 29 August to 28 October 1944. There is a 

reference in one of the textbooks (in the caption under the photograph that 

in autumn 1944) that the Red Army troops occupied eastern Slovakia and 

were hailed by the local population and partisans as liberators, but it is not 

fairly clear who these "partisans" were and what caused a change of 

alliances.34 It is not reported that by 1944 Slovakia had absconded from the 

consequences of the Second World War and flourished in economic terms. 

There was no war in Slovakia, and the country became part of the war 

industry of the Third Reich. The Slovaks used it to expand their 

infrastructure and increase the wealth of their society, especially their 

workers. The situation changed after the change of alliances and the 

outbreak of the Slovak national uprising, which was suppressed by German 

troops at the request of Fr Tiso. It is also not reported that after the end of 

the Second World War and the reunification of the Czech Republic and 

Slovakia into one joint state, Czechoslovakia, Fr Tiso was sentenced to death 

by a Czechoslovak court for treason and his involvement in war crimes. The 

period of the first post-war years in that reunited state was presented solely 

through the prism of the decisions taken at the Potsdam conference on the 

displacement of the German population from territories belonging to other 

countries, including Czechoslovakia, and that the country became part of 

the USSR-dominated Eastern Bloc (without mentioning that it happened a 

few years later than in several other countries). 

An event that is discussed in detail in Polish history textbooks is the 

"Prague Spring". Attempts to reform the system of power, democratise the 

country and introduce "socialism with a human face" were recognised by the 

Soviet Union as a direct threat to the unity of the socialist system of the 

Eastern Bloc, which in effect led to military aggression. In the textbooks, 

that event is most often illustrated by photographs of the Warsaw Pact tanks 

on the streets of Prague during the Operation "Danube" in August 1968. 

Students are instructed that Alexander Dubček withdrew from reforms 

under Soviet pressure and Gustáv Husák, blindly obedient to the USSR, took 

over as the new leader. There is no information in the textbooks that Dubček 

was a Slovak; his name is spelled in the original Slovak language version 

(Dubček)35 in five textbooks issued by the publishers, whereas in two 

textbooks it is spelled in the Polish language version (Dubczek).36 Only one 

comment is made that since 1969, "the supporters of change have only 

 
34 ROSZAK, Stanisław – KŁACZKÓW, Jarosław: Poznać przeszłość, s. 168-169. 
35 USTRZYCKI, Janusz: Historia 3. Zakres rozszerzony. Część 2. Ciekawi świata. Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2015, s. 99; DOLECKI, Rafał – 

GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia, s. 273; KOZŁOWSKA, Zofia Teresa – 

UNGER, Irena – ZAJĄC, Stanisław: Poznajemy przeszłość, s. 283; BRZOZOWSKI, Andrzej – 

SZCZEPAŃSKI, Grzegorz: Ku współczesności, s. 236. 
36 KŁACZKÓW, Jarosław – ZIELIŃSKA, Agnieszka: Zrozumieć przeszłość, s. 157; ROSZAK, Stanisław – 

KŁACZKÓW, Jarosław: Poznać przeszłość, s. 298. 
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succeeded in forcing the transformation of the country into a federal state",37 

but the prevailing version is that the federal state was only created after the 

transformation of 1989. It may be regarded as an apparent inaccuracy of a 

terminological nature, which may, however, present interpretation 

difficulties for students. From 1 January 1969, the Czechoslovak Socialist 

Republic became a federal state consisting of the Czech Socialist Republic 

and the Slovak Socialist Republic. Three governments and three parliaments 

were formed: the federal, the Czech and the Slovak. The new name of the 

"community" state, which functioned between 1990 and 1992, until its 

division, was: The Czech and Slovak Federal Republic. 

Slovak issues also emerge in the context of the analysis of the process 

of the break-up of communist rule in Central and Eastern Europe, called the 

Autumn of Nations. The changes were most rapid and came into effect in 

Czechoslovakia. As a result of several days of demonstrations in November 

1989, the leadership of the Communist Party was changed. Gustáv Husák 

resigned, a government was formed which included members of the 

opposition and its leader, Vaclav Havel, was elected President by the 

Czechoslovak parliament. The term "Velvet Revolution" is also used to 

describe these events. The process of democratisation in Czechoslovakia 

proceeded and was followed by its peaceful division (the so-called Velvet 

Divorce), which resulted in the creation of two states on 1 January 1993: the 

Czech Republic and Slovakia. In explaining these events, the authors of the 

textbooks made it clear that both nations had their respective interests they 

wanted to pursue separately: the Czechs believed that they would integrate 

into the West sooner without the less wealthy Slovaks, while the Slovaks 

wanted to seize the opportunity to create a fully independent state for the 

first time in history. That event was presented as a model example of a 

peaceful break-up of two nations, contrasted with other countries such as 

Romania and Yugoslavia, which were ravaged by the bloody revolution or the 

war respectively.38 

Polish school literature makes no direct reference to the so-called 

Hyphen War, i.e. the dispute between the Czechs and Slovaks over the 

spelling of the official name of the state, which erupted in early 1990. The 

Czechs proposed the Czechoslovak Republic as the name whereas the Slovak 

parliament suggested the name of the state be hyphenated: the Czech-Slovak 

Republic or the Czecho-Slovak Federation, which was supposed to refer to 

the name of the state from 1918 – 1920 and 1938 – 1939. Also, the liaison 

was supposed to emphasise the federal character of the state. The Czechs 

withheld their consent, arguing that the punctuation mark is rather a 

symbol of separation. Ultimately, the name: the Czech and Slovak Federal 

Republic was accepted. The abbreviated name of the state in the Czech 

 
37 ROSZAK, Stanisław – KŁACZKÓW, Jarosław: Poznać przeszłość, s. 298. 
38 DOLECKI, Rafał – GUTOWSKI, Krzysztof – SMOLEŃSKI, Jędrzej: Po prostu historia, s. 304-305. 
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language was Czechoslovakia and in Slovak, Czecho-Slovakia. All the words 

in the name of the country were written in capital letters in contradistinction 

to the spelling rules of the language. The dispute highlighted the differences 

between the attitude of Czech and Slovak politicians to the joint statehood. 

Some textbooks, only parenthetically, mentioned the change of the name to 

Czechoslovakia (in force until the division of the country). However, only one 

textbook informed students that there was a polemic between the Czechs 

and Slovaks about which country would "inherit" the three-colour flag. 

After the Warsaw Pact was abolished on 1 July 1991, Central 

European countries had to ensure their own security. Therefore, as early as 

15 February 1991, the so-called Visegrad Group was established (since 

1993, composed of Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia), 

whose aim was to work together towards the integration with NATO and the 

European Communities. It is for young people to know that the cooperation 

of countries in the region could benefit all the partners. Of course, the date 

of 1 May 2004 is given, when ten new countries, including Slovakia, became 

members of the European Union. Importantly, it joined the EU together with 

the first group of post-communist countries. In the same year, Slovakia was 

also admitted to NATO structures which guaranteed its security and 

maintained its independence.39 

In addition to the content provided to students under the core 

curriculum guidelines, teachers have the opportunity to extend the 

educational content to include additional information such as is possible 

within the framework of regional instruction and education. It is particularly 

important in the area of southern Poland, especially in the areas bordering 

on Slovakia, where relations with the neighbouring country are closest. Here, 

students have more frequent contact with their Slovak schoolmates unlike 

junior and senior children in other regions of Poland, who need to use the 

framework of school and city partnerships, student exchanges, school trips, 

but also outside school, e.g. during family trips. Any such approach is likely 

to allow them to know each other better, to understand their respective ways 

of thinking and acquire the knowledge about their respective histories. 

School instruction plays a significant role in creating the image of the 

neighbour in the general consciousness of Polish and Slovak societies. Apart 

from broadening knowledge, however, the most important thing is to show 

young people their common roots, and also different historical processes 

resulting from the specific nature of a particular country. The eminent Polish 

educationalist Jerzy Maternicki wrote that "in the course of teaching history, 

we should emphasise more strongly what brings different countries and 

nations together, not what divides them. History should facilitate the 

understanding of other cultures, bring the world of values closer to our 

 
39 USTRZYCKI, Janusz: Historia 3, s. 139. 
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world of values".40 He also asserted that school history instruction should 

convince young people of the harmfulness of prejudices, emphasise the need 

for tolerance and shut out the destructive forces that threaten the world.41 

The information about Slovakia and the Slovaks contained in Polish 

textbooks does not give full knowledge of the history of Slovakia and its 

people, because it is presented as part of shared history and shown in the 

European or global context. Polish students learn far less about Slovakia 

and its inhabitants than about the two largest neighbours: Germany and 

Russia. It is so certainly because the Slovak state was established after the 

end of World War I, and not as an independent state, but as a state existing 

jointly with the Czech Republic. Based on the textbook narrative, the student 

is unable to see the differences between the separate nations, the Czechs 

and the Slovaks, as this distinction has been poorly drawn. Only in three 

places have the interests of the Czechs and Slovaks been shown as separate. 

However, it was done very briefly, without any serious inquiry into the 

matter. In the first place some clarification was offered to explain why they 

formed a joint state in 1918; in the second and third place, an endeavour 

was undertaken to explain the decisions underlying the divisions in 1938 

and 1993. Those three events were separated by several decades; however, 

the differences between the two nations, their specific attitudes, 

expectations, problems and interests still remain unexplained to the 

students. In Polish history textbooks, students learn that, since its 

foundation, Czechoslovakia has struggled with its own problems, which 

resulted from the need to organise new state structures or from the artificial 

nature of the resultant formation. As a consequence of the Munich Pact, the 

integrity of the state was violated only 20 years after its creation. Moreover, 

after the end of the Second World War, when the communists, kowtowing to 

the Soviet Union, took over power in the country, Czechoslovakia (and later a 

separate Slovakia) did not significantly engage in creating the European and 

world policies, as did the Germans or the Russians. Regretfully, it must be 

concluded that the episodic and erratic nature of the information about 

Slovakia and the Slovaks is unlikely to enable young Polish students to 

create a clear and comprehensive picture of the historical events regarding 

this close neighbour of Poland. 

 

Resume: 

Obraz Slovenska a Slovákov v poľských učebniciach dejepisu 

V modernej škole majú učitelia k dispozícii veľké množstvo „neoterických“ 

vyučovacích metód a pomôcok na podporu vzdelávacieho procesu a uľahčenie 

výučby pútavým a atraktívnym spôsobom. Pokiaľ však ide o výučbu dejepisu, 

 
40 MATERNICKI, Jerzy – MAJOREK, Czesław – SUCHOŃSKI, Adam: Dydaktyka historii. Warszawa : 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994, s. 139. 
41 MATERNICKI, Jerzy – MAJOREK, Czesław – SUCHOŃSKI, Adam: Dydaktyka historii, s. 139. 
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školská učebnica stále zostáva štandardným, najdôležitejším zdrojom vedomostí a 

prostriedkom na odovzdávanie hodnotového kánonu. Ich obsah je rozšírením 

sprievodných slov obsiahnutých v základných učebných osnovách, v kurikule, t. j. 

ministerský dokument definujúci vzdelávacie ciele a obsah učiva, organizáciu 

výučby a učenia (od roku 1999 boli tieto pokyny niekoľkokrát zmenené). Prirodzene, 

že učebnice dejepisu odrážajú to, čo sa má odovzdať poľským študentom v škole 

počas hodín dejepisu. Dejiny Slovenska a Slovákov sa v Poľsku vyučujú na 

základných a stredných školách. Rovnako ako v prípade iných historických 

problémov, rozsah a podrobnosti informácií sú určené základnými učebnými 

osnovami. Tento článok je založený na analýze obsahu množstva poľských učebníc 

dejepisu, ktoré približujú udalosti, ktoré sa odohrali v 20. a 21. storočí. 

Zamýšľaným príjemcom sú študenti stredných a odborných technických škôl, t. j. 

16 ‒ 19-roční. Informácie o Slovensku a Slovákoch obsiahnuté v poľských 

učebniciach neposkytujú úplné vedomosti o histórii Slovenska a jeho obyvateľoch, 

pretože sú prezentované ako súčasť „zdieľaných“ dejín a zobrazované v európskom 

alebo globálnom kontexte. Poľskí študenti sa o Slovensku a jeho obyvateľoch 

dozvedia oveľa menej ako o ich dvoch najväčších susedoch: Nemecku a Rusku. S 

poľutovaním treba konštatovať, že je nepravdepodobné, že by epizodické a neúplné 

informácie o Slovensku a Slovákoch umožnili mladým poľským študentom vytvoriť 

si jasný a komplexný obraz o historických udalostiach. 
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Hra vo výučbe – výučba hrou (ukážka možnosti využitia 

spoločenskej hry pri výučbe dejín Strednej Európy na 

príklade z praxe)* 

 

Eva Baumann 

 

Slovník súčasného slovenského jazyka definuje pojem „hra“ ako 

dobrovoľnú, príjemnú činnosť, ktorá prebieha podľa určitých pravidiel.1 

V bežnej, hovorovej reči si tento pojem tiež spájame zvyčajne so zábavou, 

ktorá má svoje miesto v rámci voľného času. Hra je prirodzená ľudská 

činnosť, ktorá nás sprevádza od útleho detstva. Je jednou zo základných 

potrieb človeka vo všetkých spoločnostiach i kultúrach a nepotrebuje byť 

obhajovaná inými dôvodmi. Súvisí so slobodou človeka, s jeho tvorivou, 

fantazijnou a umeleckou schopnosťou.2 

Francúzsky sociológ Roger Caillois sa vo svojej knihe Hry a ľudia 

pokúsil vysvetliť fenomén hry v sémantickej, sociologickej i antropologickej 

rovine a na základe svojho skúmania klasifikoval štyri základné skupiny 

hier. V závislosti od toho, či v hre prevláda princíp súťaže, náhody, správania 

sa „akože“ alebo závratu (krútenie sa, zaväzovanie očí, hojdanie sa a pod.) 

pomenoval tieto skupiny Agón, Alea, Mimikry a Ilinx.3 Hry v rámci týchto 

skupín môžu byť jednoduché, spontánne a živelné – tie označuje pojmom 

„paidia“ (detské riekanky, hra na profesie...) a v protipóle k nim sa 

v skupinách nachádzajú aj komplikované hry vyžadujúce veľké úsilie 

a koncentráciu, ktoré nazýva „ludus“ (tanec, šach...).4 Skupina označovaná 

Cailloisom ako Agón zahŕňa hry, v ktorých je ústredným stimulom snaha 

vyniknúť v danej disciplíne, a preto predpokladajú sústredenie, pozornosť 

a náležitý tréning. Nejde iba o telesné hry, do tejto kategórie patria aj hry 

intelektuálne, kde je trénovaná napríklad pamäť.5  

Špecifickou skupinou hier sú didaktické hry, ktoré svojím obsahom, 

cieľom i pravidlami plnia edukačnú funkciu.  

 

 

 

 

 
* Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu KEGA 059UK-4/2020 Vysokoškolská učebnica Dejiny strednej 

Európy (15. ‒ 20. storočie), riešeného na Katedre histórie PdF UK. 
1 Heslo Hra. Krátky slovník slovenského jazyka 4. Eds. Ján Kačala, Mária Pisarčíková a Matej Považaj. 4. dopl. 

a upr. vydanie. Bratislava : Veda, 2003 [online]. Dostupné na internete: 

<https://slovnik.juls.savba.sk/?w=hra&s=exact&c=3a70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=ss

s&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs

&d=psken# > 
2 LANGMEIER, Josef ‒  KREJČÍŘOVÁ, Dana: Vývojová psychologie. Praha : Grada, 2006, s. 102. 
3 CAILLOIS, Roger: Hry a Lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 33. 
4 Tamže, s. 31-32. 
5 Tamže, s. 33-34. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=hra&s=exact&c=3a70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=hra&s=exact&c=3a70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=hra&s=exact&c=3a70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
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Didaktická hra  

Hra nie je neznámy pojem ani v školskom prostredí, kde sa však 

k prvku zábavy a súťaženia pridáva aj prvok plánovitej výchovy či 

vzdelávania. Preto hovoríme o didaktickej hre (nem. Lernspiel, angl. Learning 

Game); tá sa definuje ako analógia spontánnej činnosti, ktorá sleduje 

didaktické ciele (nemusia byť pre študentov vždy zrejmé) a má svoje pravidlá, 

vyžaduje priebežné riadenie i záverečné vyhodnotenie.6 Didaktická hra7 sa na 

rozdiel od bežnej hry  posúva v kritériách náročnosti na vyššiu, systémovo 

rozpracovanejšiu úroveň s edukačným zámerom. Je metódou rozvíjajúcou 

kognitívne poznanie, tvorivosť, logické a analogické myslenie, 

porovnávacie, rozhodovacie a komunikačné  schopnosti, ako  aj sociálne 

vzťahy. Jej základnou charakteristikou sú: jasné pravidlá (inak môže pôsobiť 

demotivujúco, deštrukčne), primeraná dĺžka, primeranosť veku 

a schopnostiam hráčov. Konkrétna didaktická hra musí zapadať do plánu 

vyučovacej hodiny zapojením edukačných prvkov – teda v prvom rade by 

mala hráčov niečo učiť a naučiť. Zároveň s rozvíjaním poznatkov, pozornosti 

a logického, analytického myslenia sa súbežne  rozvíja  aj empatia a 

schopnosť dešifrovať skryté dáta, symboly  a pod. Výhodou didaktickej hry je 

jej stimulačný náboj, pretože prebúdza záujem a zvyšuje zapojenie sa 

študentov do vykonávaných činností, podporuje ich tvorivosť, spontánnosť, 

spoluprácu, ale aj súťaživosť, núti ich využívať rôzne vedomosti, zručnosti 

a zapájať svoje životné skúsenosti.8 

Napriek uvedeným pozitívam a prínosom didaktických hier, stále 

prebieha diskusia, či je skutočne potrebné tento formát do vyučovania 

prinášať. Upozornila na to napríklad Susanne Popp vo svojom príspevku Das 

Lernspiel im Unterricht. Položila otázku, ktorú si kladú mnohí kritici „hravej 

výučby“: Nie je prvoradou úlohou školy budovať pracovné zručnosti 

a motivovať k čo najväčším akademickým výkonom a nie študentov zabávať 

hrami?9 Sama však následne uvádza protiargumenty – nie je možné umelo 

oddeľovať učenie sa a hranie sa, pretože dieťa si počas hry prirodzene 

osvojuje vedomosti a zručnosti.10 Pri diskusii o prínose hravých foriem vo 

vyučovacom procese je však potrebné zdôrazňovať, že skutočne nemá ísť 

o samoúčelné hranie sa, ale o didaktické hry s jasne stanoveným, 

definovaným cieľom. Vytýčenie cieľa je zároveň prvým krokom pri príprave 

didaktickej hry. Nasleduje diagnostika pripravenosti študentov, jasné 

stanovenie pravidiel hry a vymedzenie úlohy vedúceho hry, stanovenie 

 
6 PRŮCHA, Jan ‒ WALTEROVÁ, Eliška ‒  MAREŠ, Jiří: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, s. 43. 
7 BOCKOVÁ, Anna: Didaktické požiadavky na súčasnú výučbu dejepisu. Referát na Didaktickom seminári pre 

učiteľov v Štátnom pedagogickom ústave: Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných 

školách. Bratislava 22. 10. 2019. Archív autorky. 
8 Tamže, s. 43.  
9 POPP, Suzanne: Das Lernspiel im Unterricht. In:  Pädagogische Welt: Monatsschrift für Erziehung, Bildung, 

Schule, 1990, roč. 44, č. 7, s. 306. 
10 Tamže, s. 306. 
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spôsobu hodnotenia, zaistenie priestoru, pomôcok a materiálu, určenie 

časového limitu pre hru a pre myslenie možných variantov hry.11  

Didaktické hry možno rozlíšiť podľa niekoľkých  hľadísk, napr. podľa:  

▪ pomôcok ‒ stolové, kartové, demonštračné, počítačové hry ... 

▪ typu aktivity ‒ napr. strategické hry, logické hry, slovné hry ... 

▪ množstva a zoskupenia hráčov ‒ napr. individuálne, párové, 

skupinové, tímové ... 

▪ časovej náročnosti – minútové, hodinové, atď.12 

Pre lepšie pochopenie rôznorodosti didaktických hier a možností ich 

využitia ponúkame aj dve rozdelenia podľa Masarikovej.13 Didaktické hry 

môžeme rozlišovať podľa zamerania na: 

1. Porovnávanie a výber predmetov, tvarov, javov, podľa totožnosti 

resp. odlišnosti (farba, tvar, rozmer a pod.). 

2. Triedenie a zoraďovanie podľa určitých znakov a vlastností vecí 

a javov. 

3. Určovanie predmetov podľa niekoľkých znakov alebo iba podľa 

jedného znaku. 

4. Cvičenie úmyselnej pozornosti a pamäti – cieľom je zapamätať 

istú zostavu predmetov, zoskupenie hráčov, a postrehnúť zmenu. 

5. Orientáciu v priestore – hľadanie a zoraďovanie predmetov podľa 

pokynov. 

6. Hudobné hry – určovanie zvukov, tónov, poznávanie piesne 

a pod.  

Okrem delenia uvedeného vyššie je možné didaktické hry rozdeliť aj 

podľa: 

- obsahu na matematické, jazykové, ekologické, pohybové, 

geografické, dejepisné... 

- funkcie vo výchovno-vzdelávacom procese na motivačné, fixačné, 

hodnotiace, relaxačné, rekreačné, rehabilitačné a pod.  

- významu v osobnostnom a psychomotorickom rozvoji (hry na 

rozvoj vnímania, pozornosti, zmyslov, obrazotvornosti, fantázie, motoriky, 

tvorivosti a pod.) 

S didaktickými hrami sa dieťa stretáva v školskom prostredí od 

nástupu do materskej školy. Hravosť a súťaživosť sú však prirodzené aj pre 

staršie deti, žiakov, študentov a dospelých. Bola by škoda nevyužiť túto 

skutočnosť aj na hodinách dejepisu.    

 

 

 
11 MAŇÁK, Josef ‒ ŠVEC, Vlastimil: Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 68. 
12 BOCKOVÁ, Anna: Didaktické požiadavky na súčasnú výučbu dejepisu. 
13 MASARIKOVÁ, Anna: Didaktická hra vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Quo vadis výchova? 

Bratislava : IUVENTA, 1994, s. 38.  
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Didaktická hra na hodinách dejepisu – teoretické východiská  

Hra ako vyučovacia metóda má na hodinách dejepisu svoje miesto. 

Dokazuje to okrem iného i zaradenie rôznych foriem hier do príručiek 

a odborných didaktických publikácií určených učiteľom dejepisu. Birgit 

Wenzel napríklad v publikácii Kreatívne a inovatívne metódy – výučba histórie 

inak (Kreative und innovative Methoden – Geschichtsunterricht einmal anders) 

ponúka niekoľko tipov ako využiť princípy známych vedomostných hier na 

hodinách dejepisu.  

Podľa Pandela okrem takzvaných bežných foriem (rozhovor, dialóg, 

diskusia), na metódu orientovaných foriem (projekt, interpretácia textu, 

výskum...) a diagnostických foriem (skúška, test, domáca úloha...) sú 

samostatnou skupinou aj hravé formy práce, kam zaraďuje simulačné hry, 

hranie rolí, počítačové hry aj vedomostné hry.14 K téme hier a ich mieste vo 

výučbe dejepisu pridáva aj dôležitý postreh, na ktorý musíme pri výbere či 

tvorbe didaktickej hry myslieť ‒ motivačná sila hravých foriem výučby je 

veľmi veľká, no kvalita historických znalostí odovzdávaných v rámci hry za 

ňou často zaostáva.15   

Podľa Susanne Popp je cieľom didaktickej hry zvyčajne precvičovanie 

a upevňovanie základných vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na 

hodnotenie školského výkonu a sú relevantné pre „školský úspech“.16 

Michael Sauer pristupuje k didaktickým hrám menej všeobecne a rozlišuje 

dve skupiny hier – do prvej skupiny patria vzdelávacie hry a do druhej rôzne 

simulačné hry, hranie rolí a doskové hry. Vzdelávacie hry majú za úlohu 

upevniť  a zopakovať nadobudnuté vedomosti. Do tejto skupiny podľa 

Sauera patria napríklad kvízy, kvartetá, pexesá – ide o hry s jednoduchými 

pravidlami, ktoré majú aj jednoduchý účel – reprodukovať naučené.17 

Nezameriavajú sa na rozvoj logického či kritického myslenia, alebo hlbšie 

pochopenie súvislostí. Preto nebývajú zvyčajne v rámci vyučovania príliš 

obľúbené (na rozdiel od vedomostných hier, ktoré zvyknú ľudia hrávať vo 

voľnom čase). Tento druh hier podporuje súťaživosť a u introvertných 

študentov môže vyvolávať stres a nervozitu, preto je dôležité zaraďovať takéto 

hry s uvážením a prihliadnutím na klímu v triede.   

Vedomostné hry bežne dostupné v obchodoch a vytvorené na 

komerčné účely zvyčajne nespĺňajú špecifické požiadavky pre opakovanie 

konkrétnych tematických celkov alebo konkrétneho dejepisného učiva 

s prihliadnutím na  jedinečnú klímu, zloženie a nastavenie triedy 

(študentského kolektívu). Preto si často učitelia vytvárajú vlastné hry – 

 
14 PANDEL, Hans-Jürgen: Geschichtsdidaktik: Eine Theorie für die Praxis. Schwalbach: Wochenschau Verlag, 

2017, s. 309. 
15 Tamže, s. 312. 
16 POPP, Suzanne: Das Lernspiel im Unterricht, s. 306. 
17 SAUER, Michael: Geschichte unterichten: Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Kallmeyer, 2012, s. 

150. 
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najmä vedomostné kvízy a rôzne variácie na známe televízne programy 

(Milionár, Duel, A-Z kvíz a pod.).  

V rámci výučby humanitných predmetov majú významné postavenie 

simulačné hry. Simulácia alebo simulačné hry sú pokusom o imitáciu alebo 

rekonštrukciu okolností a pomerov, ktoré existovali v konkrétnej situácii, 

alebo rekonštrukciu udalostí či diania.18 Významný vzdelávací potenciál 

v sebe majú historické simulačné hry, pokiaľ sú starostlivo naplánované, 

realistické, faktograficky presné a svojimi cieľmi i úlohami primerané veku 

a schopnostiam študentov.19 Stradling prízvukuje potrebu používať tento typ 

hier preto, aby sa študenti boli schopní vžiť do situácie ľudí s inými 

skúsenosťami a mali možnosť vidieť veci z iného uhľa pohľadu.20 Vybrané 

témy z obsahového štandardu pre predmet dejepis sa priam ponúkajú na 

spracovanie formou simulácie. Ide napríklad o parížsku mierovú 

konferenciu, voľby v Nemecku v roku 1932, mníchovskú konferenciu či 

kubánsku raketovú krízu. Dôležité je presne stanoviť pravidlá pri simulácii 

a poskytnúť študentom dostatok informácií o aktéroch vybraných udalostí, 

aby boli schopní pohybovať sa v rámci historického kontextu. Na záver je 

potrebné vyhradiť dostatočný priestor na diskusiu a spoločné uzavretie témy 

tak, aby študenti získali ucelený obraz o preberanej látke.  

Okrem tradičných „offline“ spoločenských hier sa stále častejšie 

využívajú vo výučbe dejepisu aj počítačové hry s historickou tematikou. 

Zaujímavým príkladom je oceňovaná hra Attentat 1942 vytvorená 

Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej Univerzity v Prahe v spolupráci 

s Filozofickou fakultou KU a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. 

Je na starostlivom zvážení pedagóga, či počítačovým hrám dovolí vstúpiť do 

triedy a ak áno, za akých podmienok21 ‒ najmä v súčasnej situácii, keď 

mnoho študentov trávi nezanedbateľný čas pri počítačoch v rámci prípravy 

na výučbu, aj vo svojom voľnom čase.   

Osobitnú skupinu spoločenských hier tvoria takzvané stolové hry 

alebo doskové hry. Nepatria medzi často využívané didaktické prostriedky, 

ale postupne si nachádzajú cestu aj na vyučovacie hodiny, keďže vo 

všeobecnosti rastie ich popularita.22 Keďže práve tvorba stolovej hry je témou 

nášho príspevku, budeme sa tomuto typu spoločenskej hry venovať bližšie, 

aby sme lepšie pochopili možnosti jej využitia v školskom prostredí.  

Čapek23 charakterizuje typy stolových hier nasledovne: 

 
18 STRADLING, Robert: Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia. Bratislava : Metodické centrum 

mesta Bratislavy, 2002, s. 94. 
19 Tamže, s. 96. 
20 Tamže, s. 78.  
21 Autorka štúdie odporúča pred zavedením počítačových hier do výučby konzultáciu s triednym učiteľom, resp. 

školským psychológom alebo špeciálnym pedagógom. Existuje riziko, že v triede sú študenti, ktorí sú na 

počítačoch a počítačových hrách závislí a v rámci liečby podstupujú terapiu alebo užívajú lieky. V takom 

prípade sa zapájanie počítačových hier do vyučovacieho procesu neodporúča.  
22 ČAPEK, Robert: Moderní didaktika. Praha : Grada, 2015, s. 80. 
23 Tamže, s. 81.  
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- strategické – hráči spolu zvyčajne súperia, hráč si sám určí 

cestu, ktorou dosiahne cieľ a zvyčajne je možné cieľ hry dosiahnuť viacerými 

spôsobmi;  

- kooperačné – hráči spolupracujú, tvoria tím a snažia sa zvíťaziť 

nad hrou; 

- pretekové – zvíťazí ten, ktorý najrýchlejšie dosiahne cieľ; 

- budovateľské – zbieranie surovín a následné budovanie (miest, 

krajín...); 

- kartové – v hre sa používajú iba karty; 

- detektívne či logické – postupné odhaľovanie príbehu; 

- vedomostné – séria otázok so správnymi odpoveďami; 

- párty hry – plnenie zábavných úloh.  

Pri bližšom oboznámení sa s jednotlivými typmi stolových hier je 

možné konštatovať, že takmer každý typ stolovej hry má potenciál byť 

zasadený do konkrétneho historického kontextu. Existuje množstvo 

komerčných stolových hier, ktoré pracujú s historickým námetom a  po 

vizuálnej aj obsahovej stránke sú na vysokej úrovni.  

Na základe skúseností z praxe odporúčame napríklad kartovú stolovú 

hru Timeline, kde je úlohou hráčov chronologicky zoraďovať udalosti 

z histórie (dostupné sú rôzne verzie, udalosti, vynálezy, svetové i slovenské 

dejiny). Spomínanú hru je možné využiť počas úvodných hodín dejepisu pri 

zoznamovaní sa študentov s princípmi datovania a časovými priamkami, ale 

aj ako hravú formu opakovania si významných udalostí v konkrétnych 

historických obdobiach. Výhodou hry sú jednoduché pravidlá, ktoré 

zabezpečujú jej dynamický priebeh. Nevýhodou je finančná náročnosť (ak by 

sme chceli, aby hrali študenti v skupinách, potrebujeme približne 5 balíčkov) 

a tiež potreba vytriediť udalosti tak, aby boli v súlade s preberaným 

(opakovaným) učivom. Aj tu sa však ponúka možnosť vytvoriť si vlastnú 

verziu tejto hry tak, aby presne spĺňala očakávania a potreby konkrétneho 

učiteľa (a jeho študentov).      

Spoločenská hra tvorená učiteľmi dejepisu „na mieru“ priamo pre 

potreby ich výučby je koncept, ktorý sa stal dokonca i predmetom skúmania 

– Benjamin Hoy v roku 2018 skúmal potenciál na mieru vytvorenej 

spoločenskej hry ako nástroja na rozvoj historickej empatie u študentov 

a ich schopnosti spolupracovať v skupinách. Hoy v tomto výskume poukázal 

na niekoľko zaujímavých skutočností: študenti boli schopní úlohy 

vyplývajúce z hry s historickým kontextom efektívnejšie riešiť, ak hrali proti 

sebe v skupinách a nie ako jednotliví hráči, ak mali na rozhodovanie v rámci 

hry stanovený časový limit, nestrácali tak rýchlo pozornosť a záujem o hru, 

prehra pre študentov neznamenala automaticky sklamanie a na dosiahnutie 
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vzdelávacích cieľov bol po dohratí hry kľúčový tzv. debriefing alebo 

štruktúrované zhrnutie dôležitých informácií.24   

Tvorbu vlastnej spoločenskej hry propaguje v publikácii Moderní 

didaktika aj Robert Čapek ‒ a to nielen tvorbu hry učiteľom, ale aj 

študentmi.25 Tento koncept sme zvolili aj my. Hru na vopred stanovenú tému 

nevytvorila učiteľka, ale na základe daných kritérií ju mali vytvoriť študenti. 

Náš prístup vychádza z princípov induktívnej (konštruktivistickej) výučby. Tá 

sa v protiklade k deduktívnej (transmisívnej) výučbe zameriava na vlastnú 

aktivitu študentov, ich výskum, overovanie si informácií, tvorbu výstupov 

a vzájomnú pomoc.26 Induktívna výučba má dlhšiu tradíciu 

v prírodovedných predmetoch, kde majú študenti väčší priestor na tvorbu 

hypotéz a ich overovanie. Jej princípy je však schopný aplikovať vo výučbe aj 

učiteľ dejepisu – pokiaľ je oboznámený s teóriou, pozná jednotlivé fázy takto 

postaveného vyučovania a ich význam, môže s nimi flexibilne pracovať 

a prispôsobovať ich vlastným potrebám.   

Koncept tvorby spoločenskej hry v rámci hodín dejepisu spomína aj 

Michael Sauer – podľa neho môže byť pre študentov zaujímavé a atraktívne 

zadanie, v rámci ktorého majú v skupinách vytvoriť hru práve oni.27 Študenti 

si tak nielen osvojujú alebo opakujú konkrétne pojmy či informácie, ale 

musia pracovať s textom a vyberať z neho relevantné informácie, tvoriť úlohy 

či otázky a zároveň spolupracovať v rámci skupiny. Miesto mechanickej 

reprodukcie poznatkov, ktorá je charakteristická pre vedomostný kvíz, sa tak 

študenti stávajú súčasťou viacvrstvového procesu.    

 

Hra ako motivácia – spoločenská hra a jej tvorba na hodinách dejepisu. 

Tematické zameranie hry: bitka pri Moháči a Uhorsko na prahu 

novoveku (bilingválne gymnázium, tretí ročník28) 

Uvádzaný príklad využitia hry vo vyučovacom procese bol reakciou na 

nezáujem a nízku motiváciu zo strany študentov venovať sa dejinám strednej 

Európy s dôrazom na slovenské dejiny – konkrétne na počiatok novoveku na 

Slovensku. V tomto prípade bolo zadanie pre študentov ušité „na mieru”. 

Vyučujúca vedela, že v  triede sa nachádza viacero študentov navštevujúcich 

krúžok, kde hrávajú spoločenské hry. Rozhodla sa preto pripraviť zadanie, 

ktoré by pre študentov predstavovalo výzvu, motivovalo by ich pracovať s 

vybranými informáciami relevantnými pre preberané učivo a zároveň by mali 

dostatočný priestor na tvorivé sebavyjadrenie.  

 
24 HOY, Benjamin: Teaching History With Custom-Built Board Games. In: Simulation & Gaming, 2018, roč. 49, 

č. 2, s. 115-133.   
25 ČAPEK, Robert: Moderní didaktika, s. 81.  
26 TÓTHOVÁ, Renáta ‒ KOSTRUB, Dušan ‒ FERKOVÁ, Štefánia: Žiak, učiteľ a výučba. Bratislava: Rokus, 

2017, s. 141-145. 
27 SAUER, Michael: Geschichte unterichten: Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, s. 150. 
28 Autorka metodického materiálu: Mgr. Eva Baumann 
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V rámci prípravnej fázy učiteľka pristúpila k didaktickej analýze učiva, 

stanovila edukačné ciele a vytvorila pracovný list pre študentov (obrázok 1 

a 2) a písomné zadanie, na základe ktorého mali postupovať (obrázok 3).  

Realizačná fáza je podrobne opísaná v metodickom materiáli:  

Metodický materiál 

Ročník 3. ročník , bilingválne gymnázium  

Predmet Dejepis  

Téma Bitka pri Moháči a Uhorsko na prahu 

novoveku  

Štandard Obsahový  Výkonový  

určiť dôsledky 

Moháča pre Uhorsko  

zhrnúť dôsledky 

tureckej prítomnosti 

v Uhorsku 

 

Moháč  

Bratislava  

Habsburgovci 

     Vstupné vedomosti    

študentov 

Uhorsko, Jagelovci, Osmanská ríša 

      Edukačné ciele  • Pomenovať príčiny porážky 

uhorských vojsk v bitke pri Moháči 

• Vysvetliť dôsledky bitky pri 

Moháči pre Uhorsko 

• Identifikovať na mape miesta 

spomínané v učebnicovom texte 

• Ilustrovať na hernom pláne 

situáciu v Uhorsku po bitke pri Moháči 

• Aplikovať získané informácie pri 

tvorbe otázok  

• Obhájiť svoju predstavu 

o pravidlách a scenári spoločenskej hry 

• Porovnať ciele jednotlivých strán 

v konflikte o uhorský trón 

• Zhodnotiť mieru splnenia 

zadania v rámci svojej skupiny s dôrazom 

na faktografickú správnosť otázok v hre 

• Zhodnotiť mieru splnenia 
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zadania ostatných skupín s dôrazom na 

faktografickú správnosť otázok v hre 

Rozvoj predmetových     

kompetencií  

• Zaraďovať historické fakty, 

udalosti, javy, procesy chronologicky 

• Zaraďovať historické fakty, 

udalosti, javy synchrónne 

• Lokalizovať určité miesto v 

geografickom priestore 

• Zaradiť historickú udalosť vo 

vymedzenom priestore 

• Charakterizovať historické 

udalosti, javy, procesy na základe 

určujúcich znakov  

• Určiť príčiny a vymedziť 

dôsledky historických udalostí, javov a 

procesov 

Metódy a formy Skupinová práca (4 študenti v skupine) 

Tvorba produktu (spoločenskej hry) 

Pomôcky Učebnice, dejepisné atlasy, pracovné listy 

(formuláre), výkresy, fixky, nožnice, lepidlá 

Časová dotácia  2 x 90 minút  

Organizácia hodiny  Činnosť     

učiteľky 

Činnosť   

študentov  

Úvod Formou otázok 

zisťuje, čo si študenti 

pamätajú 

z predchádzajúcej 

hodiny 

Robí krátky úvod do 

novej témy 

Oboznamuje 

študentov s ich 

úlohou, dáva pokyny 

k práci, rozdeľuje 

študentov do skupín 

Odpovedajú na 

otázky 

Počúvajú učiteľku, 

kladú otázky 

Presúvajú sa do 

skupín, organizujú si 

pracovný priestor 

Jadro  Po rozdaní zadania, 

učebníc 

Po prečítaní zadania 

začínajú vypĺňať 
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a pracovných listov 

sa uisťuje, že všetci 

chápu čo majú robiť 

Chodí medzi 

jednotlivými 

skupinami, 

kontroluje, ako 

postupujú pri práci, 

odpovedá na otázky 

Sleduje progres pri 

tvorbe spoločenských 

hier v jednotlivých 

skupinách, dáva 

študentom spätnú 

väzbu k ich činnosti 

 

pracovné listy, 

odpovede na otázky 

z pracovných listov 

hľadajú v učebnici  

Kladú doplňujúce 

otázky k zadaniu 

Konzultujú svoj 

postup s učiteľkou 

V rámci skupín si 

delia úlohy a pracujú 

na svojich 

spoločenských 

hrách, tvoria otázky 

a vytvárajú pravidlá 

hier 

Vzájomne si 

v skupinách 

kontrolujú otázky 

a odpovede na ne, 

opravujú sa 

a zlepšujú pravidlá 

hry, aby boli jasné 

pre ostatné skupiny  

 

Záver  Vyzve jednotlivé 

skupiny, aby 

ukončili prácu 

a svoje hry si zahrali 

Dá pokyn skupinám, 

aby si hry medzi 

sebou vymenili 

a zahrali si ich, 

študenti majú 

hodnotiť nielen 

jasnosť pravidiel, ale 

najmä faktografickú 

správnosť informácií 

v hre a otázok 

Študenti ukončia 

prácu 

Hrajú svoje hry 

a opravujú zistené 

nedostatky 

Vymieňajú si hry, 

hrajú ich, kontrolujú 

správnosť údajov 

Skupiny si vzájomné 

odovzdávajú spätné 

väzby na svoje 

spoločenské hry 
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a odpovedí  

Vyzve skupiny, aby 

si dali vzájomné 

spätné väzby na 

svoje spoločenské 

hry, diskutujú 

o faktografických 

nejasnostiach alebo 

chybách 

Na záver zhodnotí 

prácu jednotlivých 

skupín a ich 

spoločenské hry po 

formálnej aj 

obsahovej stránke a 

rozdá študentom 

hárok s otázkami – 

reflexiou  

Diskutujú 

o nejasnostiach, 

overujú si správnosť 

informácií, 

vyhľadávajú ďalšie 

doplňujúce 

informácie 

v učebniciach aj na 

mapách  

Študenti počúvajú 

zhodnotenie učiteľky, 

pýtajú sa  

Na záver 

vypĺňajú reflexie 

v ktorých hodnotia 

aktivitu a svoj výkon  

Medzipredmetové 

vzťahy  

Slovenský jazyk a literatúra – čítanie 

s porozumením  

Geografia – práca s mapou 

Výtvarná výchova/Estetická výchova – 

kreslenie, práca na vizuálnej stránke 

spoločenskej hry 

Použitá literatúra BADA, Michal a kol.: Dejepis pre 1. ročník 

gymnázií a stredných škôl. Bratislava: SPN, 

2019, 271 s.  

BARTL, Július a kol.: Dejepis pre 2. ročník 

gymnázií a stredných škôl. Národné dejiny. 

Bratislava: SPN, 2006, 176 s.   

GURŇÁK, Daniel: Dejepisný atlas – štáty 

v premenách storočí. Nitra: Mapa Slovakia, 

2017, 64 s. 
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Obrázok 1Pracovný list / formulár k predvýskumu, 

strana 1 
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Obrázok 2 Pracovný list / formulár k predvýskumu, 

strana 2 
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Hodnotiaca fáza ‒ reflexia pohľadu učiteľky 

Študenti po úvodných inštrukciách začali pracovať. Prvá fáza ich práce 

pozostávala z vyhľadávania informácií a vypĺňania formulára, ktorý im mal 

pomôcť utriediť si základné pojmy a fakty. Túto časť zadania zvládli dve 

z troch skupín za necelých 30 minút, študenti si v skupinách rozdelili prácu 

a vzájomne si pri vypisovaní formulárov a vyhľadávaní informácií pomáhali. 

Tretia skupina odmietla formulár vyplniť s odôvodnením, že to nepotrebujú, 

pretože toto učivo si pamätajú ešte zo základnej školy. Toto ich rozhodnutie 

sa ukázalo v nasledujúcej fáze ako kľúčové – pri tvorbe hracieho plánu 

a scenára hry sa dopustili niekoľkých faktografických chýb.  

Počas druhej fázy prípravy hry sa dostali študenti všetkých troch 

skupín do tzv. flow29 – boli hlboko sústredení na svoje zadanie a prestali 

vnímať okolie – po tom, čo im vyučujúca oznámila, že majú prestávku (v 

 
29 Flow (plynutie) pomenoval a definoval americký psychológ maďarského pôvodu Mihaly Csikszentmihalyi 

ako stav hlbokého sústredenia na prácu, ktorá prináša uspokojenie bez potreby vonkajšej motivácie, ide o akési 

„ponorenie“ sa do činnosti, ktorá predstavuje výzvu a zabúdame pri nej na čas aj svoje okolie. Flow môžu 

zažívať jedinci pri rôznych činnostiach – športe, práci, hre na hudobný nástroj, čítaní... Podľa výskumov 

zažívajú v školskom prostredí flow častejšie študenti vyučovaní aktivizujúcimi metódami, ktorí majú možnosť 

spolupodieľať sa na tvorbe zadaní i pravidiel a dostávajú pri riešení úloh istú dávku autonómie. LOPEZ, Shane 

J. ‒ SNYDER, C.R.: Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 200.   
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rámci nášho dvojhodinového bloku), nemali záujem a pracovali ďalej. Tento 

moment hodnotila vyučujúca veľmi pozitívne. Počas celého procesu tvorby 

hier sledovala prácu jednotlivých skupín, radila im, poskytovala spätnú 

väzbu a konzultovala ich ďalší postup. Za najväčší prínos tejto metódy 

považuje motiváciu študentov k práci s informáciami k danej téme, ich 

snahu pochopiť komplikované vzťahy v rámci jednotlivých znepriatelených 

strán v boji o uhorský trón a následné samoštúdium počas ktorého si 

zisťovali ďalšie skutočnosti nad rámec zadania, aby mali ich spoločenské hry 

prepracovaný scenár. Študenti ostali koncentrovaní na zadanie aj 

nasledujúci týždeň a všetky skupiny prácu dokončili. Následne si svoje hry 

zahrali, skontrolovali jasnosť otázok aj úloh a potom si hry medzi sebou 

vymenili a zahrali si ich. V tejto fáze im vyučujúca prízvukovala, aby pozorne 

sledovali faktografickú správnosť otázok aj odpovedí. Takýmto spôsobom si 

overili vlastné znalosti a tiež pracovali na svojej schopnosti dávať 

spolužiakom relevantnú spätnú väzbu. Nasledovalo zhodnotenie, vyplnenie 

reflexií a nasledujúci týždeň spoločne na úvod hodiny zrekapitulovali všetky 

informácie a pojmy z prebratého učiva. Za najväčší nedostatok tejto metódy 

považuje vyučujúca časovú náročnosť – práci venovali 5 vyučovacích hodín – 

teda dva dvojhodinové bloky a polovicu nasledujúceho dvojhodinového 

bloku, počas ktorého sumarizovali a opakovali prebraté učivo.  

 

Deskripcia hernej činnosti  

Študenti vytvorili štyri skupiny po 4 členoch. Na základe pokynov 

v zadaní museli ich spoločenské hry obsahovať kartičky s vedomostnými 

otázkami, kartičky s úlohami a spomaľujúce a zrýchľujúce kartičky. Pri 

tvorbe vizuálu hracej plochy a pravidiel hry dostali študenti voľnú ruku. 

Vznikli štyri stolové hry, ktoré by sa dali označiť ako tzv. pretekové hry 

s prvkami vedomostnej hry – vo všetkých štyroch verziách vyhrával ten hráč, 

ktorý sa najrýchlejšie dostal do cieľa, no musel po ceste odpovedať na 

vedomostné otázky, prípadne splniť úlohu. Pokiaľ hráč neodpovedal správne, 

musel ďalšie kolo stáť alebo sa dokonca posunúť dozadu. Študenti 

v jednotlivých skupinách hrali buď za jednotlivcov (obrázok 4 ‒ Ľudovít II. 

Jagelovský, Ferdinand Habsburský, Ján Zápoľský, Sulejman I.), alebo za 

jednotlivé znepriatelené tábory (Habsburgovci, Zápoľskí, Osmani, uhorská 

šľachta, bratislavskí mešťania...). Svoj výber postáv v hre museli vedieť 

dostatočne zdôvodniť, aby bolo jasné, že chápu historický kontext 

a následnosť jednotlivých udalostí (Ľudovít II. napríklad v žiadnej verzii hry 

nevyhral). Ako podklad pre hraciu plochu si všetky skupiny vybrali mapu 

Uhorska (obrázok 5 ‒,7), čo hodnotíme pozitívne, pretože si takýmto 

spôsobom aj trénovali orientáciu na mape a čo najpresnejšie sa snažili 

umiestniť všetky mestá a lokality spojené s danou témou. Pri posúvaní sa po 

hracej ploche používali študenti hraciu kocku, alebo sa posúvali 

automaticky o jedno políčko pri každej správne zodpovedanej otázke. Otázky 
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si kládli navzájom, niektoré skupiny vytvorili otázky s možnosťami, iné bez 

možností, no na opačnej strane kartičky sa vždy nachádzala správna 

možnosť (odpoveď), aby bolo možné odpovede skontrolovať a nedochádzalo 

k fixácii nesprávnych údajov.    

 

 

 

 

Reflexia z pohľadu študentov 

Na záver aktivity vypĺňali študenti krátky dotazník, ktorý slúžil ako 

spätná väzba pre učiteľku. Tu sú zhrnuté odpovede na jednotlivé položky 

v dotazníku: 

Najviac sa mi na tejto skupinovej práci páčilo...  

Naša kreativita. Naša skupina a učenie sa nových vecí. Náš tím. Dobré 

rozloženie práce v tíme. Skupinová práca. To, ako sme sa dokázali rýchlo 

dohodnúť. Že sme mali rýchlo vymyslené, čo budeme robiť.  

Čo sa ti na zadaní zdalo najzaujímavejšie? 

Možnosť robiť hru. Koncept stolovej hry, ešte som stolovú hru 

nevymýšľala. Téma a zasadenie. Že niečo tvoríme. Vymýšľanie vtipných 

odpovedí na otázky v kartičkách. Ešte nikdy som nevytvárala vlastnú hru, je 

to zaujímavé. Naše nápady. Celé zadanie. Proces tvorenia hry. Naštudovanie 

historického kontextu.  
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Čo by si na zadaní zmenil/a alebo urobil/a inak? 

Viac voľnosti čo sa týka typu úloh v hre. Viac času, lebo podľa mňa sme 

nevyužili celý potenciál, ktorý tá hra mohla mať. Viac voľnosti. Viac času 

a menej povinných kritérií. Úplná voľnosť pri výrobe hry – viac kreativity. 

Potrebovali by sme viac času. Viac času. Dať menej reštrikcií v zadaní, ako 

napríklad počet kariet. Podľa mňa to bolo celkom v poriadku, len času bolo 

relatívne málo. Nedávať také zásadné obmedzenia.  

Aké nové informácie si sa dozvedel/a o preberanej téme? 

Dosť veľa – napríklad čo sa vlastne stalo. Zaujímavosti 

o Habsburgovcoch a to, že proti nim bojoval Zápoľský. Väčšina tejto témy bola 

pre mňa nová. Celkovo téma bola pre mňa nová. V podstate sme to všetko 

prebrali už na základnej škole, ale bolo dobré si to obnoviť. Predtým som 

z toho nevedela nič. Históriu Uhorska. Moháč. Všetko, čo máme v hre. 

O konfliktoch v Uhorsku, s Osmanmi a medzi Zápoľským a Habsburgovcami.  

Študenti podobne ako učiteľka považovali za najväčší problém aktivity 

jej časovú dotáciu – mnohí mali pocit, že by potrebovali na dokončenie 

svojich hier viac času. Čiastočne išlo o stres zo zadania, aké predtým 

nerobili, a neistotu, či budú schopní takúto úlohu za vymedzený čas 

dokončiť. Tieto pochybnosti sú prirodzené a zvyčajne sa vytratia po 

niekoľkých podobných zadaniach, keď sa študenti naučia efektívne využívať 

čas a rozdeliť si prácu v skupine.  

 

Záver  

Hra vo výučbe a výučba hrou. Toto slovné spojenie je vyjadrením 

prirodzeného prepojenia, ktoré existuje medzi radosťou z hry a učením (sa). 

Hravé formy výučby napĺňajú tri základné funkcie dejepisu: noetickú 

(kognitívnu), edukačnú a delektornú (zábavnú, relaxačnú).  

Naša ukážka využitia spoločenskej hry a jej tvorby na hodinách 

dejepisu môže slúžiť ako inšpirácia a impulz pre študentov učiteľstva 

dejepisu, ale aj pedagógov v praxi ‒ pre ich vlastné skúmanie potenciálu 

herných princípov v didaktickej realite. Je tiež ukážkou možného spôsobu 

didaktickej transformácie učiva, ktoré sa (nielen) študentom na prvý pohľad 

javí ako vzdialené a nezaujímavé. Mnohí učitelia považujú prípravu 

a realizáciu hravých foriem výučby a didaktických hier za časovo 

a organizačne náročnú. Ak si aj tieto formy a metódy vyučovania nenájdu 

miesto na ich hodinách dejepisu, majú možnosť predstaviť ich študentom 

napríklad v rámci krúžkovej činnosti, na voliteľných seminároch z dejepisu 

alebo ako súčasť iných foriem vzdelávania.    

Za mimoriadne cenné a dôležité považujeme spätné väzby od 

študentov, ktorí prešli celým procesom a aktivitu hodnotili napriek menším 

výhradám pozitívne. Ich kritiku chápeme ako dôležitú súčasť hľadania 

nových ciest, ktoré majú slúžiť na oživenie tradičných metód výučby 

a upriamiť pozornosť na študentov, ich potreby a motivačné mechanizmy vo 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

119 
 

výučbe. Reflexia učiteľky poskytuje vhľad „z druhej strany“ a spolu 

s prezentovanými autentickými materiálmi použitými vo výučbe a ukážkami 

študentských výstupov tvoria obraz na základe ktorého je možné získať 

o celom procese ucelenú predstavu. Vďaka tomu je tiež opísaná aktivita 

realizovateľná s menšími úpravami na mieru konkrétnej skupine žiakov či 

študentov.  

 

Resume: 

Game in teaching, teaching through game (the use of board-game in teaching 

the History of Central Europe on the example from praxis)  

Playing games is a natural human activity that has its place in school and 

specifically in the teaching of history. It can be used for revision but also to cover a 

new topic. To make more use of the potential of the game, it is possible to let 

students create it themselves. This will meet the requirement of activating students 

and increase their interest in the topic and their motivation. Feedbacks from 

students and teacher provided valuable insights and showed that this activity has 

its merits. For a better understanding, materials used for teaching and examples of 

student work are also part of our paper. 
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Slováci vo Vojvodine a pozemková reforma a kolonizácia 

v Juhoslávii (1918 – 1941) 

 

Ján Tkáč 

 

Výskum problematiky pozemkovej reformy v Juhoslávii 1918 – 1941 je 

problematický, keďže sa uskutočňovala neorganizovane, jej „zákonodarstvo“ 

bolo neprehľadné a ako na niekoľkých miestach uvádza srbský historik 

Nikola L. Gaćeša, v mnohých prípadoch sa nezachovali žiadne doklady 

o tom, kto a v akom množstve pôdu dostal, nehovoriac už o konkrétnych 

menách. Je to však zatiaľ jediný historik, ktorý sa v druhej polovice 20. 

storočia, aspoň okrajovo dotkol dopadu pozemkovej reformy na Slovákov vo 

Vojvodine, aj keď nie vo všetkých slovenských obciach, kde žili Slováci. Ďalší 

historik, ktorý sa zaoberal pozemkovou reformou v Juhoslávii bol Milivoje 

Erić.1 Obe diela sú poznačené komunistickou ideológiou. Zo srbských 

autorov po páde socializmu sa pozemkovou reformou a kolonizáciou 

v Juhoslávii 1918 – 1941 zaoberal srbský historik Bogdan Lekić. 

Z chorvátskych autorov to boli napríklad Zdenka Šimončić-Bobetko2 alebo 

Snježana Ružić.3 Predmetom tejto štúdie je stručný opis pozemkovej reformy 

a kolonizácie vo Vojvodine a ich dopad na vojvodinských Slovákov v rokoch 

1918 – 1941, teda v čase jestvovania Kráľovstva Srbov, Chorvátov 

a Slovincov (Kráľovstvo SHS 1918 – 1929), resp. Kráľovstva Juhoslávie (1929 

– 1941). Štúdia čerpá hlavne z publikovaných zdrojov srbskej, chorvátskej 

a slovenskej jazykovej proveniencie. Naším zámerom nebolo podať konečný 

súhrnný priebeh pozemkovej reformy na miestach, kde žili alebo žijú 

vojvodinskí Slováci. Hlavný zámer tejto štúdie je priblížiť túto stránku dejín 

vojvodinských Slovákov ľuďom na Slovensku a poskytnúť inšpiráciu pre 

ďalší historický výskum. 

V čase pripojenia územia dnešnej Vojvodiny k Srbsku boli za jej 

súčasti chápané iba Báčka, Banát a Baraňa, kde žilo 1 365 596 obyvateľov. 

Sriem bol súčasťou Chorvátska, ktoré sa v roku 1918 tiež spojilo so 

Srbskom. Etnické zloženie tohto územia bolo veľmi pestré. Najpočetnejší boli: 

Srbi a Chorváti 502 415 (36,80 %), Maďari 376 107 (27,71 %), Nemci 

316 107 (23,10 %), Rumuni 69 530 (5,10 %), Slováci a Česi 48 666 (3,30 %), 

Židia 19 069 (1,40 %), Rusíni 11 471 (0,80 %). Srbi a Chorváti boli 

považovaní za jeden národ. Odhaduje sa, že Srbov bolo okolo 400 000, čo 

činí necelých 30 % z celkového počtu obyvateľov. Podobne Slováci a Česi boli 

 
1 ERIĆ, Milivoje: Agrarana reforma u Jugoslaviji 1918 – 1941 god. Sarajevo : Izdavačko preduzeće „Veselin 

Masleša“, 1958. 547 s. 
2 ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1918 – 1941, II, Izbor iz građe. 

Zagreb : AGM - Biblioteka Povjesnica, 2000. 538 s. 
3 RUŽIĆ, Snježana: Agrarna reforma i kolonizacija u Slavoniji, Srijemu i Baranji 1918 – 1929. - odnos lokalnog 

stanovništva i naseljenih dobrovoljaca. In: Scrinia Slavonica, 2001, 1, s. 228-253. 
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považovaní za jeden národ.4 V roku 1929 sa Sriem spolu s Báčkou 

a Banátom stal súčasťou Dunajskej bánoviny so sídlom v Novom Sade. 

Bánoviny boli vyššie administratívne celky v kráľovskej Juhoslávii 1929 – 

1941, ktoré nahradili dovtedajšie župy. Báčka, Banát a Sriem sú od roku 

1945 súčasťou autonómnej oblasti Vojvodina. Slováci v Báčke, Banáte 

a Srieme boli a sú historicky a kultúrne a hospodársky prepojení. 

 

Postavenie slovenských roľníkov vo Vojvodine 

Prisťahovalectvom a prirodzeným prírastkom sa počet Slovákov na 

juhu Uhorska celé 19. storočie zvyšoval a už vtedy sa začal prejavovať 

nedostatok pôdy na obrábanie. Poľnohospodárske odvetvie nedokázalo uživiť 

slovenských roľníkov. Bohatí gazdovia namiesto toho, aby investovali 

„prebytočný“ kapitál do rozvoja remesla, obchodu alebo ho ukladali do 

banky, kupovali ďalšie pozemky.5 Pre nedostatok pôdy vo vlastnom chotári 

ju začali kupovať, alebo prenajímať v susedných chotároch, ba niektorí 

Slováci z Báčky začali kupovať „zeme a vinice“ aj v odľahlejších chotároch, 

a za riekou Dunaj v Srieme. Nemajetní roľníci tak robili z núdze a keby si 

mohli vybrať, najradšej by mali kúsok poľa, kúsok vinice doma. Mnohým 

poľnohospodárskym robotníkom nestačil biedny zárobok 

v poľnohospodárstve, a tak niektorí odchádzali pracovať do miest, alebo sa 

odsťahovali natrvalo. Väčšina nemajetných roľníkov však zostávala na 

mieste. Napríklad tzv. „domkári“ (sedliaci s vlastným domom, ale bez pôdy) 

a chudoba, ktorú tvorili tzv. „kiriáši“ (želiari, nájomcovia, zo srbčiny kirija – 

nájomné) a „bíreši“, ktorí boli bez domu a zeme.6 Roľníci, tzv. „napoličiari“ 

ktorí nemali dostatok pôdy, aby uživili svoje rodiny, si brali do prenájmu 

polia od bohatších roľníkov alebo obrábali polia za polovicu úrody. Väčšia 

časť nemajetných roľníkov v južnej Báčke, tzv. „kúšťokári“ (parceláši) 

pracovala na susednom panstve grófa Rudolfa Choteka. Slováci vo Vojvodine 

sa viac ako podnikavosťou vyznačovali pracovitosťou. Čo sa týka 

majetkového vlastníctva, ich postavenie v porovnaní s inými národmi vo 

Vojvodine nebolo priaznivé. Začiatkom 20. rokov 20. storočia približne 45 % 

slovenských roľníkov nemalo žiadnu pôdu alebo len do 3 katastrálnych 

jutár,7 35 % roľníkov vlastnilo od 3 do 10 kj., 15 % vlastnilo od 10 do 50 kj. 

a len zvyšok vlastnil viac ako 50 kj. Žiaden Slovák nevlastnil viac ako 500 

kj.8 

 
4 GAĆEŠA, Nikola L.: Demografske i socialne prilike u vreme prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918 

godine. In: Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. Novi Sad : Muzej Vojvodine, Institut za istoriju 

Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1993, s. 50-51. 
5 Dr. Ák: Z hospodárského života juhoslovanských Slovákov. In: Naše zahraničí, 1922, roč. 3, sv. 1, s. 14-15. 
6 SIRÁCKY, Andrej: Glossy k súčasnému životu Slovákov v S. H. S. In: Naše zahraničí, 1924, roč. 5, sv. 1, s. 3. 
7 1 katastrálne jutro má 1 600 štvorcových siah, je 0,5755 hektára (ha). 1 hektár je 1,738 katastrálneho jutra. 

Ďalej len kj. a št.s. HÚŠČAVA, Alexander: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo 

Slovenskej akadémie vied, 1972, s.100. 
8 Dr. Ák: Z hospodárského života juhoslovanských Slovákov, s. 14-15. 
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Začiatok a ciele pozemkovej reformy a kolonizácie 

Najdôležitejším odvetvím hospodárstva v Kráľovstve Srbov, Chorvátov 

a Slovincov, teda v Juhoslávii v rokoch 1918 – 1941, bolo 

poľnohospodárstvo. Po skončení prvej svetovej vojny sa výrazne prejavil 

nedostatok pôdy a lacných úverov pre drobných roľníkov a zlá sociálna 

situácia poľnohospodárskych robotníkov – bezzemkov sa ešte zhoršila.9 

Pozemková problematika hrala významnú úlohu vo vnútornej politike 

Juhoslávie v rokoch 1919 – 1941.10 Začala sa uskutočňovať na základe 

viacerých podnetov. Prvý vyplýval ešte z rozhodnutia vlády Srbského 

kráľovstva zo 4. marca 1917, keď potrebovala doplniť stav bojujúcej armády: 

„... aby sa južnoslovanským dobrovoľníkom, ktorý bojujú v radoch srbskej 

armády, ak sú zaradení ako bojovníci pridelilo 5 hektárov pôdy, a ak sú 

zaradení ako nebojovníci 3 hektáre. Južnoslovanskí bojovníci nestrácajú právo 

na túto odmenu ani v prípade, ak by sa po utŕžených ranách alebo ťažkej 

chorobe, ako majitelia vojnových snažení stali čiastočne alebo úplne 

neschopnými vojenskej služby.“11 V roku 1919, keď začala pozemková 

reforma, boli za dobrovoľníkov srbskej armády, teda vojnových veteránov 

považovaní všetci, ktorí do 18. novembra 1918 vstúpili do srbskej armády. 

Žiadosť o udelenie statusu vojnového veterána podávali aj osoby, ktoré 

v srbskej armáde bojovali pred prvou svetovou vojnou, napríklad 

v balkánskych vojnách v rokoch 1912 – 1913. Ministerstvo sociálnej politiky 

SHS vydávalo veteránske potvrdenia aj takýmto osobám, čo bolo v súlade 

s politikou šírenia srbského obyvateľstva v tých oblastiach, kde Srbi nemali 

väčšinu. Podľa Zákona o dobrovoľníkoch z roku 1921 bol za veterána 

považovaný každý, kto nejakým spôsobom pracoval na národnom oslobodení 

a zjednotení. Tento zákon dával veľa právnych možností ako zneužiť zákon 

pri vydávaní veteránskych potvrdení. V roku 1928 sa kategória ľudí, ktorí 

mohli získať veteránsky status, rozšírila. Veteránske potvrdenie sa mohlo 

vydať na základe svedectva jednej osoby. Podľa novín Djakovačke pučke 

novine v roku 1923 malo potvrdenie vojnového veterána údajne až 200 000 

osôb.12 

Druhým podnetom boli sociálne nepokoje v Juhoslávii na jar 1919. 

Medzi ľuďmi sa šírili hlasy, že sa Juhoslávia chystá vojensky intervenovať 

proti sovietskym republikám v Maďarsku a Rusku. Ľudia boli vyčerpaní 

práve skončenou prvou svetovou vojnou a mali obavy pred začiatkom ďalšej 

vojny. Aj pod vplyvom komunistickej agitácie roľníci začali prejavovať 

nespokojnosť verejne. V júni 1919 vyhlásili generálny štrajk železničiari a na 

severných hraniciach s Maďarskom sa začali búriť vojaci. Štátna moc 

 
9 ŠESTÁK, Miroslav: Dějiny Jihoslovanských zemí. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 410. 
10 MALOVIĆ, Gojko: Ustanove agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije 1919 – 1941. In: Arhiv, 2006, roč. 7, č. 

½, s. 9-10. 
11 LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918 – 1941. Beograd : Udruženje ratnih 

dobrovoljaca 1912 – 1918 i njihovih potomaka, 2002, s. 150-151. 
12 RUŽIĆ, Snježana: Agrarna reforma i kolonizacija, s. 232-235. 
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reagovala zostrenými vojenskými a policajnými represiami. Paralelne s tým, 

aby zamedzila komunistickej agitácii a upokojila sociálne a národné 

nepokoje, vláda začala sľubovať reformy, prideľovanie a rozdeľovanie pôdy. 

Tieto reformy presadzovala hlavne vládnuca srbská demokratická strana 

Svetozara Pribićevića. Aby získala na svoju stranu vidiecke 

poľnohospodárske obyvateľstvo, navrhla uskutočniť tzv. agrárnu, čiže 

pozemkovú reformu.13 

Pozemková reforma bola vhodným nástrojom ako tesnejšie pripútať 

novozískané územia k Srbsku a pretrhnúť väzby ich obyvateľov na Rakúsko-

Uhorsko a susedné nástupnícke štáty. Pôdu na prerozdeľovanie chceli získať 

z konfiškovaných majetkov Habsburgovcov, nemeckej a maďarskej šľachty 

v Slavónii a vo Vojvodine, moslimských begov v Bosne a veľkostatkov, 

ktorých rozloha presahovala 100 ‒ 500 katastrálnych jutár. Veľkostatkári 

slovanského pôvodu, teda Srbi a Chorváti, mali dostať odškodné.14 

Pozemková reforma a kolonizácia sa uskutočnila iba na území, ktoré 

predtým nepatrilo Srbskému kráľovstvu. Vo Vojvodine a v Chorvátsku za 

najvýhodnejších podmienok dostali pôdu tzv. „srbskí dobrovoľníci“, čiže 

vojnoví veteráni srbskej armády bojujúcej na solúnskom fronte, tzv. 

„kolonisti“ (srbskí osídlenci) z horských oblastí Srbska a Kosova, chudobní 

„optanti“ (Srbi z Maďarska) a srbskí utečenci z rôznych oblastí.15 Za 

nevýhodnejších podmienok dostali pôdu miestni pozemkoví záujemcovia ako 

napr. chudobní roľníci a dedinskí remeselníci. V konečnom dôsledku bola 

pozemková reforma vhodným prostriedkom ako „vylepšiť“ etnickú štruktúru 

Vojvodiny podľa želaní juhoslovanských, teda srbských vládnych 

predstaviteľov. 

 

Právne predpisy a inštitúcie pozemkovej reformy a kolonizácie 

Základným právnym predpisom na uskutočnenie pozemkovej reformy 

boli Predbežné ustanovenia o príprave pozemkovej reformy, ktoré vydala 

juhoslovanská vláda  27. februára 1919.16 Podľa nich sa vyvlastňovanie malo 

týkať všetkých veľkostatkov a šľachtických majetkov, ktorých rozloha bola 

väčšia ako 100 ‒ 500 kj. obrábanej pôdy, v závislosti od majetkových 

a hospodárskych pomerov dotyčného kraja.17 Pozemkovú reformu riadilo 

Ministerstvo pre pozemkovú reformu, sformované v rokoch 1919 – 1920. Jeho 

úlohou bolo: vytvorenie pozemkového agrárneho fondu, rozdelenie agrárnej 

pôdy, „kolonizácia“ (osídľovanie), repatriácia obyvateľov, riešenie 

 
13 PIRJEVEC, Jože: Jugoslávie 1918 – 1992. Praha : Argo, 2000, s. 18-19. 
14 Predhodne odredbe za pripremu agrarne reforme. In: LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma i kolonizacija 

u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 223-224. 
15 Naredba o utvrđivanju objekata i subjekata agrarne reforme. In: LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma 

i kolonizacija u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 228.  
16 MALOVIĆ, Gojko: Ustanove agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije 1919 – 1941, s. 9-10. 
17 Predhodne odredbe za pripremu agrarne reforme. In: LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma i kolonizacija 

u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 223. 
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a usporiadanie vzťahov vo vlastníctve pozemkov. V jednotlivých oblastiach 

zriadilo ministerstvo pre pozemkovú reformu výkonné orgány v podobe 

pozemkových riaditeľstiev, župných („okružnih“) pozemkových úradov, 

okresných („kotarskih“) povereníkov a komisií. Na území Vojvodiny malo 

ústredné postavenie Pozemkové riaditeľstvo so sídlom v Novom Sade 

založené 7. júla 1920. Pre osídľovanie a uspokojenie miestnych pozemkových 

záujemcov bolo významné Nariadenie o vydávaní pozemkov veľkých majetkov 

do štvorročného prenájmu z 3. septembra 1920, ktoré bolo nahradené 

Zákonom o vydávaní pozemkov veľkých majetkov do štvorročného prenájmu. 

Ako záujmové organizácie pozemkových záujemcov (veteránov, miestnych 

záujemcov, kolonistov, optantov, utečencov a ostatných pozemkových 

osadníkov) zohrali významnú úlohu „Pozemkové spoločenstvá“.18 

Pôda odobratá veľkostatkárom sa najprv „dala do árendy“ (prenájmu) 

roľníkom na štyri roky.19 V roku 1924 skončil prenájom pôdy, ktorú dostali 

roľníci v rámci pozemkovej reformy. Roľníci naďalej obrábali pôdu, ktorá 

nebola ich vlastníctvom. Vzhľadom na neisté majetkovo-vlastnícke pomery 

roľníci zanedbávali obrábanie pôdy a agrotechnické opatrenia alebo sa z nej 

snažili využiť čím viac. V období od roku 1924 do roku 1931 sa majitelia 

veľkých majetkov snažili vrátiť časť pôdy, ktorú mali prenajatí roľníci 

s odôvodnením, že im pozemkoví záujemcovia neplatia pravidelne nájom.20 

V tomto období sa uskutočňovala iba tzv. „fakultatívna“, čiže doplnková kúpa 

pozemkov a revízia objektov a subjektov pozemkovej reformy. Objekty 

pozemkovej reformy boli majetky určené na vyvlastnenie a rozdelenie. 

Subjekty boli ľudia, korí dostali pôdu v rámci pozemkovej reformy alebo 

kolonizácie. Od roku 1925 vláda schvaľovala právne predpisy, ktoré sťažovali 

pozemkovú reformu a osídľovanie. V roku 1929 uskutočnenie pozemkovej 

reformy, vlastne jej koniec prešlo do pôsobnosti Ministerstva 

poľnohospodárstva, na ktorom pôsobilo Oddelenie pre pozemkovú reformu. 

V zmenených zahraničnopolitických pomeroch v 30. rokoch 20. storočia sa 

juhoslovanská vrchnosť usilovala ukončiť pozemkovú reformu v krajine, 

podobne ako osídľovanie (kolonizáciu) pozemkových záujemcov v severných, 

aj v južných oblastiach Juhoslávie.21 

Faktické ukončenie pozemkovej reformy znamenalo schválenie Zákona 

o likvidácii pozemkovej reformy na veľkých majetkoch z 19. júna 1931. 

Vzhľadom na to, že po skončení štvorročného prenájmu v roku 1924 zostal 

problém vlastníctva pôdy, ktorú dostali poľnohospodári, nevyriešený, bol to 

pokus o usporiadanie majetkovo-právnych pomerov. Zákon určil majetky, na 

ktoré sa vzťahovala pozemková reforma, nehnuteľnosti, ktoré sa mali 

 
18 MALOVIĆ, Gojko: Ustanove agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije 1919 – 1941, s. 12-16. 
19 SIRÁCKY, Andrej: Slováci v Kráľovstve S. H. S. In: Naše zahraničí, 1923, roč. 4, sv. 1, s. 8. 
20 GAĆEŠA, Nikola L: Agrarna reforma i kolonozacija u Sremu 1919 – 1941. Novi Sad : Institut za izučavanje 

istorije Vojvodine, 1975, s. 80. 
21 MALOVIĆ, Gojko: Ustanove agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije 1919 – 1941, s. 16-18. 
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ponechať majiteľom do voľného užívania a tie, ktoré sa mali vyvlastniť. Určil 

subjekty, ktorým sa mali prideliť vyvlastnené pozemky, výšku a spôsob 

náhrad za vyvlastnenú pôdu a spôsob uskutočnenia vyvlastnenia.22 

Väčšinou len potvrdil dovtedajší priebeh reformy a stanovil spôsoby 

finančného vyrovnania. Týkalo sa to odškodného, ktoré mali dostať 

veľkostatkári za stratu pôdy a spôsob úhrady zo strany pozemkových 

záujemcov, ktorí mali pôdu najprv prenajatú a potom ju získali do 

vlastníctva. 

O tom, aké majetky boli určené na prerozdelenie a kto ich mohol 

dostať, určovalo Nariadenie o určovaní objektov a subjektov pozemkovej 

reformy z 30. mája 1925.23 Postavenie vojnových veteránov bolo upravené 

osobitným Nariadením o dobrovoľníkoch, ktoré schválila vláda 18. decembra 

1919.24 

Právne predpisy pozemkovej reformy sa explicitne nezmieňovali 

o národných menšinách v Juhoslávii, ale bolo pravidlom, že ich príslušníci 

nedostali pôdu v rámci pozemkovej reformy Vo Vojvodine sa to týkalo 

neslovanských národov Maďarov, Nemcov a Rumunov. Slováci a Rusíni sa 

ako Slovania mohli zúčastniť na pozemkovej reforme, ale keďže neboli 

južnoslovanského pôvodu, boli v porovnaní s južnými Slovanmi 

diskriminovaní. Problematikou pozemkovej reformy a jej dopadom na 

Slovákov v Juhoslávii sa nezaoberal žiaden slovenský historik a len okrajovo 

Ján Sirácky. V dobovej tlači vojvodinských Slovákov bola pozemková reforma 

zachytená v časopise Dolnozemský Slovák, ktorý vychádzal v rokoch 1919 – 

1920 v Novom Sade. V Národnej jednote, ktorá následne vychádzala 

v báčskom Petrovci, sa táto téma vytratila, a to aj napriek neférovému 

dopadu pre Slovákov v Petrovci, Kysáči, Hložanoch, Kovačici, Padine. V malej 

miere bola problematika pozemkovej reformy prítomná v agende Slovenskej 

národnej strany a jej nástupkyne Slovenskej národnej roľníckej strany v 

Juhoslávii.25 V 30. rokoch 20. storočia táto problematika zmizla z národnej 

agendy Slovákov vo Vojvodine. 

Pozemková reforma a Slováci v Báčke 

Báčka bola už od začiatku pozemkovej reformy vyhliadnutá ako oblasť, 

v ktorej sa mali „kolonizovať“ (nasťahovať) srbskí vojnoví veteráni a chudobní 

roľníci z horských oblastí Juhoslávie, podľa dobovej terminológie z tzv. 

Južných oblastí. Ako podklad pre pripravovanú pozemkovú reformu zisťovalo 

v roku 1919 Povereníctvo hospodárstva Národnej správy (Povereništvo za 

 
22 Pravilnik za izvršenje zakona o likvidaciji agrarne refome na velikim posedima. In: LEKIĆ, Bogdan: Agrarna 

reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 268. 
23 Uredba o utvrđivanju objekata i subjekata agrarne reforme. In: LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma 

i kolonizacija u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 227-228. 
24 LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 152. 
25 LABÁTH, Andrej: Naša politika od prevratu dodnes. Petrovec : Vydáva a tlačí Kníhtlačiareň úč. spol. 

v Petrovci, 1932, s. 96 a 65. 
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privredu Narodne uprave) v Novom Sade údaje o pozemkovo-majetkovej 

štruktúre obyvateľov Báčky. Neboli uvedené všetky výmery od 10 do 200 kj., 

lebo si mysleli, že za veľkostatky treba považovať iba majetky nad 200 kj. 

Zistilo sa, že v Báčke bolo 57 631 bezzemkov, z toho najviac Maďarov (41 %), 

nasledovali Srbi (22,68 %), Nemci (18,18 %), Chorváti (9, 77%) a potom 

Slováci 3 153, čiže 5,47 %. Z odhadovaného počtu Slovákov žijúcich v Báčke 

v roku 1921, teda z 30 153 Slovákov, bolo 3 153 bezzemkov, čo 

predstavovalo 10,17 %. Zatiaľ u Maďarov to bolo 9,14 %, u Srbov 

a Chorvátov 7,58 % a u Nemcov 6,02 %. Z uvedeného vyplýva, že 

percentuálne bolo najviac bezzemkov Slovákov.26 

Maximum pôdy v pozemkovej reforme, a to či sa príslušné majetky 

stali  jej predmetom určilo Nariadenie o zákaze odcudzenia a zaťaženia 

veľkostatkov z 21. júla 1919. Podľa tohto nariadenia bolo pozemkové 

maximum v Báčke, Banáte, Barani, Slavónii, Virovitickej a Sriemskej župe 

300 ha (v prepočte 521 kj.) obrábanej pôdy alebo 500 ha (869 kj.) celkovej 

výmery pôdy, čo bolo najviac v celej Juhoslávii.27 Pozemková reforma v Báčke 

mala tri fázy: 1. 1919 – 1924, 2. 1924 – 1931, 3. 1931 – 1941. V prvej fáze 

bola veľkostatkárska pôda pridelená do jednoročného prenájmu (1919 – 

1920) a potom do štvorročného prenájmu (1920 – 1924). V druhej fáze sa 

prenájom obnovoval každý rok v rozsahu, ktorý predstavoval odobratú 

veľkostatkársku pôdu na konci štvorročného prenájmu. V tretej fáze sa 

potvrdili dosiahnuté výsledky o deľbe veľkostatkárskej pôdy do roku 1931, 

totiž do schválenia Zákona o likvidácii pozemkovej reformy 19. júna 1931,28 

čo znamenalo majetkové vysporiadanie všetkých pozemkov, ktoré prešli z rúk 

bývalých majiteľov do vlastníctva pozemkových záujemcov. 

Pri uskutočňovaní pozemkovej reformy sa štátne úrady riadili viac 

národno–politickými ako sociálnymi pohnútkami. Zmyslom uskutočnenia 

pozemkovej reformy bola „kolonizácia“ Báčky srbským obyvateľstvom. 

Väčšinu subjektov pozemkovej reformy tvorili srbskí vojnoví veteráni, ktorí 

sa delili na dve skupiny: na dobrovoľníkov bojovníkov, ktorí dostávali po 8 

kj. a 1 100 štvorcových siah29 a dobrovoľníkov „nebojovníkov“, ktorí dostávali 

po 5 kj. Postavenie kolonistov, autokolonistov30 a srbských utečencov nebolo 

presne definované. Optanti, po niekoľkých zmenách, dostávali nasledovne: 

dvojčlenná rodina 3 kj, tri ‒ päťčlenná rodina 5 kj, a rodina, ktorá mala viac 

 
26 SIRÁCKY, Ján: Pozemková reforma a jej nedôsledné uskutočňovanie. In: SIRÁCKY Ján (ed.): Slováci vo 

svete 1. Martin : Matica slovenská, 1980, s. 152-154. 
27 Uredba o zabrani otuđivanju i opterećivanju zemljišta velikih poseda. In: LEKIĆ, Bogdan: Agrarna reforma 

i kolonizacija u Jugoslaviji 1918 – 1941, s. 234. 
28 GAĆEŠA, Nikola L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941. Novi Sad : Matica srpska, 1968, 

s. 278. 
29 1 viedenská štvorcová siaha je 3,5966 m2 (99,99 árov), 1 600 štvorcových siah je 1 kat. jutro. 1 ár je 27,804 

štvorcovej siahy. Ďalej len št.s. HÚŠČAVA, Alexander: Poľnohospodárske miery na Slovensku, s.100. 
30 Pojem autokolonisti nie je definovaný. Išlo pravdepodobne o srbských presídlencov z iných obcí z tej istej 

oblasti. Podľa „Nariadenia o určovaní objektov a subjektov pozemkovej reformy“ Ministra pre pozemkovú 

reformu z 30. mája 1925 ako subjekt pozemkovej reformy nejestvovali. 
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ako päť členov 1 kj na osobu, bez ohľadu na vek svojich členov, ale najviac 8 

kj. V Báčke tak vzniklo 64 nových osád, ktoré väčšinou zakladali srbskí 

vojnoví veteráni. Miestni pozemkoví záujemcovia nezakladali nové osady. 

Novovzniknuté osady predstavovali novinku v sociálnej a národnej štruktúre 

Báčky. Prisťahovanie nových Srbov spôsobilo zmeny v národnej štruktúre 

Báčky v medzivojnovom období. V roku 1931 mala Báčka 780 735 

obyvateľov a podľa údajov pozemkovej administratívy z roku 1939 bol počet 

prisťahovaného obyvateľstva 29 465 obyvateľov. Pred začiatkom druhej 

svetovej vojny sa štát znovu pokúsil „kolonizovať“ Báčku. Táto kolonizácia 

mala posilniť etnické a strategické pozície v severných častiach Juhoslávie 

a znemožniť ekonomickému rozpínaniu nemeckej menšiny v Juhoslávii. No 

vzhľadom na zahraničnopolitickú orientáciu Juhoslávie tesne pred vojnou sa 

to neuskutočnilo.31 Fakticky sa to uskutočnilo na konci druhej svetovej vojny 

a po nej, po vysídlení nemeckej menšiny do Nemecka. 

Čo do počtu, najviac subjektov pozemkovej reformy bolo z radov 

miestnych poľnohospodárskych záujemcov, spolu 42 160 ľudí, ktorí 

predstavovali 80,13 % všetkých subjektov. Nasledovali vojnoví veteráni 

(prisťahovaní a miestni), spolu 6 912 (13,14 %). Nakoniec to boli kolonisti, 

optanti, autokolonisti a utečenci, spolu 3 543 (6,73 %). Z nich nie všetci 

dostali rovnaký podiel pôdy. Miestni poľnohospodárski záujemcovia dostali 

spolu 87 350 kj. a 1 062 št.s., čo predstavovalo 45,39 % rozdelenej pôdy. 

Vojnoví veteráni (prisťahovaní a miestni) dostali 53 464 kj. a 1 172 št.s., teda 

27,78 % všetkej pôdy. Kolonisti, autokolonisti, optanti a utečenci dostali 

14 793 kj. a 678 št.s. Z týchto čísel vyplýva, že miestni záujemcovia dostali 

približne po 2 kj. kolonisti a utečenci 4 kj. a veteráni 7 kj. na osobu.32 

Do začiatku roka 1939 bola v Báčke pridelená pôda 52 615 subjektom 

pozemkovej reformy. V rámci pozemkovej reformy bolo rozdelených 192 462 

kj. a 973 št.s., teda 53,18 % a veľkostatkárom bolo ponechaných na voľné 

využitie 169 468 kj a 317 št.s. pôdy. Veľkostatkárom bolo odobraté 53,18 % 

pôdy a ponechané 46,82 % pôdy, ktorú vlastnili. Po rozbití Juhoslávie na jar 

1941 maďarské úrady v máji až júli 1941 vyvlastnili späť 50 727 kj. pôdy, 

ktorú dostali srbskí veteráni v Báčke. Maďarská Expozitúra pre agrárnu 

politiku v Novom Sade tak disponovala s 139 000 kj. pôdy. Podľa 

maďarských okupačných úradov sa v medzivojnovom období v rámci 

pozemkovej reformy v Juhoslávii rozdelilo 189 777 kj. pôdy.33 

 

Panstvo grófa Rudolfa Choteka (1870 – 1921) 

Najväčším veľkostatkom v Báčke po prvej svetovej vojne bol 

veľkostatok grófa Rudolfa II. Choteka a nachádzal sa v južnej Báčke so 

sídlom v Novom Futogu (v chotároch obcí Nový Futog, Starý Futog, Begeč, 

 
31 GAĆEŠA, Nikola L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 278-281. 
32 Tamže, s. 252. 
33 Tamže, s. 241. 
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Hložany, Kysáč a Petrovec, vrátane miestnych majerov Alpar, Irmovo a Oto 

Majur). Obce Hložany, Petrovec a Kysáč boli slovenské, Begeč mal srbskú 

väčšinu a slovenskú menšinu. Celková rozloha Chotekovho panstva bola 

27 879 kj a 410 št.s., z toho sa menšia časť (6 897 kj 292 št.s.) nachádzala v 

sriemskych obciach Čerević, Neštín a Banoštor. Počas prvej svetovej vojny 

zobrala Poľnohospodárska banka pre južné Uhorsko zo Subotice do 

prenájmu nehnuteľnosti grófa Choteka na majeroch („pustatinách“) Alpar, 

Oto Majur a Irmovo. Banka na týchto majeroch nehospodárila vo vlastnej 

réžii, ale ich prenajímala roľníkom z najbližších obcí. Chotekovo panstvo bolo 

usporiadané ako kapitalistický podnik. Vlastnilo mlyn, konopáreň, 

mliekareň, žrebčinec, tehelňu. Srbské juhoslovanské úrady považovali grófa 

Rudolfa II. Choteka za Nemca, a preto jeho veľkostatok, podobne ako aj 

majetky ostatných veľkostatkárov neslovanského pôvodu patrili medzi tie, 

ktoré sa ako prvé a v najväčšej miere stali objektmi pozemkovej reformy a 

kolonizácie.34 V skutočnosti mali Chotekovci český pôvod a uhorská vetva 

Chotekovcov, do ktorej patril aj Rudolf II. Chotek, mala sídlo v Dolnej Krupej 

na Slovensku. Rudolfa II. Chotek, ako aj jeho sestry vedeli rozprávať aj po 

slovensky. Po smrti Rudolfa II. Choteka v roku 1921 zdedili väčšinu jeho 

majetkov jeho netere, dcéry jeho sestry grófky Gabriely, vyd. Schönbornovej – 

Mária, vyd. Pallavicino, a Jana, vyd. Breitenfeldová. Pallavicinovci sa v roku 

1939 presťahovali z Dolnej Krupej do Futogu. Setra Rudolfa II. Choteka 

Mária Henrieta, prezývaná aj ako ružová grófka, bývala v kaštieli v Dolnej 

Krupej na Slovensku.35 

Chotekovo panstvo sa malo v rámci pozemkovej reformy rozdeliť 

(„rozparcelovať“). Provizórne sa z neho prideľovali pozemky srbským 

veteránom a „chudobe“ zo susedných obcí. Veteráni dostávali po 9 kj. 

a chudobní roľníci miestnych obcí podľa počtu osôb v rodine. V obci Petrovec 

dostávali roľníci na jednu osobu ½ kj., takže rodina, ktorá mala 6 osôb 

dostala 3 kj. Horšie to bolo v obci Kysáči, kde roľníci dostali menej. V iných 

obciach dostali roľníci „o mnoho viac“. Neslovanským roľníkom, ako boli 

Nemci (Nový Futog) a Maďari, sa pôda nerozdeľovala.36 

Podľa historika Nikolu Gaćešu boli na Chotekov veľkostatok 

nasťahovaní vojnoví veteráni z Liky (Chorvátsko), Hercegoviny a Čiernej 

Hory. Veteránom, invalidom a chudobným ľuďom susedných obcí bolo 

v prvom roku reformy rozdelených 7 341 kj. 1 306 št.s. pôdy. Veľkostatku 

bolo ponechané 1 079 kj. a 1 071 št.s. oráčiny. Poľnohospodárska banka pre 

Južné Uhorsko požadovala odškodnenie za pôdu, ktorú stratila a bola 

rozdelená veteránom, ale dostala iba časť náhrady. Keď obyvatelia 

 
34 Tamže, s. 66-68. 
35 RISTOVSKÁ, Radoslava: Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského 

veľkostatku. Trnava; Krakov : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Spolok Slovákov v Poľsku, s. 

20-22. Podľa vyjadrenia historičky Radoslavy Ristovskej Rudolf II. Chotek a jeho sestry vedeli po slovensky 

(15. 10. 2020). 
36 Dr. Ák: Z hospodárského života juhoslovanských Slovákov, s. 14-15. 
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susedných obcí videli prichádzať osadníkov z južných oblastí, začali 

urýchlene požadovať, aby aj im bola pridelená pôda. Preto pozemkoví 

záujemcovia zo slovenských obcí Kysáč a Petrovec podali sťažnosť na 

Ministerstvo pre pozemkovú reformu ohľadom delenia Chotekovho 

veľkostatku.37 

Sťahovanie veteránov nebolo organizované, ale uskutočňovalo sa 

živelne. Prví veteráni na Chotekovo panstvo prišli z Hercegoviny. Na podnet 

Zväzu vojnových veteránov Vojvodiny založenom v roku 1919 prišlo 27 

veteránov do Belehradu a žiadali, aby im bola pridelená pôda v Báčke. 

Minister pre pozemkovú reformu Hinko Krizman ich chcel pôvodne 

nasťahovať na hranicu s Rumunskom, kde mali byť hrádzou voči 

rumunskému osídleniu v Rumunsku. Na naliehanie veteránov ich minister 

nakoniec poslal do Nového Sadu, kde však neboli veľmi vítaní. Nakoniec im 

Pozemkovo-technický úrad v Novom Sade pridelil na dočasné užívanie 156 kj 

na Chotekovej pustatine Marija Majur. Na majere Marija Majur, Irmovo 

a Alpár bolo nasťahovaných spolu 109 srbských rodín. Po príchode 

hercegovských a líckych prisťahovalcov na futocké panstvo, srbskí begeckí 

invalidi v roku 1920 tiež požiadali o pridelenie pôdy, ale štátne úrady im 

nevyšli v ústrety. Následne o pridelenie pôdy požiadali aj veteráni zo Sriemu, 

ktorým sa po prieťahoch podarilo dostať 551 kj. pôdy. Gróf R. Chotek podal 

sťažnosť proti podľa neho nezákonnému odobratiu pôdy, ale nebol 

úspešný.38 

Na pustatine Marija Majur v Novosadskom okrese si veteráni založili 

osadu Stepanovićevo. Po vyvlastnení pozemkov pre túto osadu dostali 

dobrovoľníci v roku 1923 bezúročnú pôžičku. Do konca roka 1927 postavili 

302 domov a do druhej svetovej vojny ešte ďalšie, takže v tom čase mala 

osada 315 domov. V blízkosti slovenskej obec Kysáč bolo postavených 24 

domov, a tak vznikla obec Tankosićevo. Od roku 1927 sa Marija Majur volá 

Stepanovićevo. Okrem pôdy dostali veteráni od Ministerstva pre pozemkovú 

reformu finančnú pomoc vo výške 1 500 000 dinárov.39 Pre porovnanie, kurz 

juhoslovanského dinára voči československej korune bol nasledovný: 

začiatkom mája 1923 1 KČ = 2,97 din.40 V čase veľkej hospodárskej krízy 

začiatkom januára 1933 1 KČ = 1,71 din.41 Na Chotekovom panstve vznikla 

aj obec Veternik, ktorá sa vtedy nachádzala 7 km na západ od Nového Sadu 

pri železničnej trati Nový Sad – Sombor.42 V súčasnosti je už spojený s 

Novým Sadom. 

Rozdiely v prideľovaní pôdy boli aj medzi jednotlivými obcami. 

Chudobní obyvatelia obce Piroš (súčasná Rumenka) mali dostať 900 kj, Kýru 

 
37 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 66-68. 
38 Tamže, s. 184-186. 
39 Tamže, s. 197. 
40 Kurz dinára. In: Národná jednota, 1923, roč. 4, č. 17, s. 4. 
41 Hodnota cudzích peňazí. In: Národná jednota, 1933, roč. 14, č. 1, s. 3. 
42 GAĆEŠA, Nikola, L: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 203. 
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(súčasné Zmajevo) 1 040 kj. V Kysáči, v ktorom žilo viac chudobných ako 

v oboch predošlých obciach, dostalo 666 rodín bezzemkov za hospodársky 

rok 1919/20 iba 833 kj. a v roku 1920 – 1921 len 715 kj. V Petrovci, ktorí 

mal viac bezzemkov ako všetky tri predošlé obce spolu, bola situácia ešte 

horšia. Tam 746 rodín bezzemkov dostalo v roku 1919/20 len 1 215 kj. 

a v roku 1920/21 len 913 kj. Otázka pôdy pre poľnohospodárskych roľníkov 

bola aktuálna aj v ďalších slovenských obciach v Báčke ako Pivnica, Laliť, 

Silbaš a v Banáte ako Hajdušica, Padina, Kovačica a ďalších. Zo sriemskych 

slovenských obcí nie sú údaje.43 Báčsky Slovák Andrej Sirácky 

v československom časopise Naše zahraničí v roku 1924 napísal, že 

slovenskí roľníci každoročne dostávali 1 kj, a to vždy na inom mieste. 

V dôsledku toho nemali roľníci motiváciu dostatočne obrábať takú zem, 

ktorá mala na ďalší rok patriť niekomu inému.44 

Už v tom čase začali hospodárski a ekonomickí znalci naliehať, aby sa 

Chotekovmu veľkostatku pre jeho veľký ekonomický význam ponechalo čím 

viac pôdy. Aj niektorí predstavitelia pozemkovej vrchnosti si uvedomili, že 

rozdeľovanie pôdy z veľkostatku a jej prideľovanie prisťahovalcom neprinieslo 

očakávané ekonomické výsledky. Veteráni obrobili sotva ¼ pôdy, ktorá im 

bola pridelená. Keďže podstatná časť pôdy už bola rozdelená, ďalšie 

rozdeľovanie pôdy by ešte viac znížilo hospodársky potenciál celého 

veľkostatku. Hoci v oblastiach, odkiaľ prišli veteráni, pravdepodobne prišlo k 

zmierneniu sociálneho napätia, ich prisťahovaním sa do južnej Báčky sa 

sociálne a etnické napätie iba zvýšilo. Sociálna situácia pôvodného 

obyvateľstva sa zhoršila. V obciach južnej Báčky bolo množstvo bezzemkov, 

poľnohospodárskych robotníkov a maloroľníkov, ktorým nestačila pôda. 

V rámci pozemkovej reformy boli znevýhodnení oproti dobrovoľníkom, ktorí 

prichádzali z južných oblastí Juhoslávie. To bol zdroj nespokojnosti 

domáceho slovenského obyvateľstva v južnej Báčke, ktorí boli 

diskriminovaní. Predpokladáme, že ešte väčšia nespokojnosť bola medzi 

Nemcami a Maďarmi, ktorí sa nemohli podieľať na poľnohospodárskej 

reforme. Politická nespokojnosť ľudí, prevažne Slovákov prejavená vo 

voľbách v roku 1920, keď väčšinou volili komunistickú stranu, mohla ľahko 

prerásť do politických otrasov. A tak sa začiatkom roku 1921 objavili snahy 

zastaviť alebo aspoň obmedziť sťahovanie dobrovoľníkov na Chotekovo 

panstvo.45 

 

Majetky Dunđerskích 

„Osobitné postavenie v uskutočňovaní pozemkovej reformy v Báčke mali 

majetky Dunđerskích, ktorí patrili medzi najvýraznejších predstaviteľov 

srbskej pozemkovej aristokracie vo Vojvodine.“ Celková veľkosť majetkov 

 
43 SIRÁCKY, Ján: Pozemková reforma a jej nedôsledné uskutočňovanie, s. 153-154. 
44 SIRÁCKY, Andrej: Glossy k súčasnému životu Slovákov v S. H. S, s. 3. 
45 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 69-73. 
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Gedeona, Đoku, Stevana, Bogdana a Jašu Dunđerského bola 16 090 kj. 

a 759 št.s. Neďaleko slovenských obcí mali majetky iba prví dvaja. Najväčší 

majetok mal Gedeon Dunđerski 7 010 kj. a 405 št. s. Dunđerski sa 

v začiatkoch uskutočňovania pozemkovej reformy nemohli vyhnúť jej 

ustanoveniam, ale ich národno-politické postavenie bolo priaznivejšie ako 

ostatných veľkostatkárov, ktorí boli tzv. „cudzej národnej príslušnosti“. 

Majetky Gedeona Dunđerského (1875 – 1939) sa nachádzali v chotároch obcí 

Srbobran, Bačko Gradište, Stará Palanka, Begeč, Hložany a Číb. Obec 

Hložany bola slovenská. Ostatné obce boli etnicky zmiešané. Najviac 

Slovákov žilo v obciach Číb (dnes Čelárevo) kde mali väčšinu Nemci, potom 

Begeč a Stará Palánka, kde mali väčšinu Srbi. Gedeon Dunđerski mal 

najkvalitnejšiu pôdu v Srbobrane a menej kvalitnú v Starej Palanke. 

Najhoršiu pôdu mal v chotároch obcí Begeč, Hložany a Číba. Táto pôda mala 

„močaristý charakter“ („ritske prirode“) a aj kvôli podzemným vodám nebola 

veľmi vhodná na obrábanie. Okrem obilnín a okopanín na svojich majetkoch 

pestoval aj priemyselné rastliny ako konope, cukrová repa a „pivný jačmeň“, 

ktoré sa využívali v jeho továrňach ako bol pivovar v Číbe, dva liehovary 

(továrne na výrobu špiritusu) v Srbobrane a Číbe a továreň na spracovanie 

konope tiež v Číbe. Vo veľkom sa venoval dobytkárstvu. Mal žrebčinec, 

hovädzí dobytok simentálskeho plemena, pracovných volov „podolského“ 

plemena, ošípané, „merino“ ovce. Vlastnil pasienky v rozlohe 683 kj. a 628 

št.s. 

Majetok Đoku Dunđerského (1873 – 1950) sa nachádzal v chotári 

slovensko-srbskej obce Kulpín, ďalej v chotári obcí Turija, Srbobran a Nový 

Sad. Mal prvotriednu pôdu a vlastnil žrebčinec, pestoval hovädzí dobytok 

a ošípané. Okrem toho mal továreň na výrobu séra na choroby dobytka 

a konzerváreň zeleniny. 

Majetky bratov Dunđerskich neboli veľmi zasiahnuté pozemkovou 

reformou, aj keď ich pozemky boli na to vhodné. Museli odovzdať časť pôdy 

bezzemkom a chudobným roľníkom z niektorých báčskych obcí, ale sa na 

ich majetkoch neusadili skoro žiadni veteráni alebo kolonisti. 

Pozemkoví záujemcovia vyvíjali najväčší tlak na Gedeona 

Dunđerského. Ten, aby sa vyhol ustanoveniam pozemkovej reforme týkajúcej 

sa jeho pozemkov, začiatkom roka 1920 ponúkol na predaj časť majetkov 

miestnym obyvateľom. Podal žiadosť na ministerstvo pre pozemkovú 

reformu, aby mu povolilo predať 30 kj. v Begeči, 50 kj. v Hložanoch a 28 kj. 

v Číbe. Hlavný povereník nariadil Župnému pozemkovému úradu v Novom 

Sade, aby zistil „akej národnej príslušnosti boli kupci, aby schválenie tohto 

predaja nebolo na škodu nášho obyvateľstva a medzi koľkých kupcov chce 

rozdeliť pôdu“. Revízor pozemkovej reformy pre dolnú Báčku M. Stojković 

odporučil hlavnému povereníkovi schváliť predaj pôdy lebo v Begeči boli 

kupujúci Srbi, v Hložanoch Slováci a v Číbe Srbi, Slováci a traja Nemci. 

Nakoniec Župný pozemkový úrad odložil celú akciu ad acta, lebo G. 
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Dunđerski odmietol odpovedať na jeden prípis úradu, v ktorom bola otázka, 

či tieto parcely podliehali pozemkovej reforme. Zaujímavosťou je, že v tomto 

prípade išlo aj o pridelenie pôdy Nemcom, ale došlo aj k rozporom 

v kompetenciách úradov. Župný úrad odložil ad acta prípad, ktorý bol 

v kompetencii ministerstva bez toho, aby o tom upovedomil príslušné 

ministerstvo. Okrem toho bola celá vec aj v rozpore so Zákonom o zákaze 

scudzenia a zaťaženia veľkostatkov z 21. júla 1919. 

V roku 1919 bolo v Begeči, kde žili aj Slováci, rozdelených 226 kj 

miestnym pozemkovým záujemcom. Nasledujúci rok 1920 ale odmietli prijať 

66 kj. pôdy rozdelenej v roku 1919, lebo bola močaristá. Župný úrad 

nariadil, aby sa požiadavky Begečanov uspokojili delením majetku v Begeči 

a prípadne aj deľbou pozemkov v susedných slovenských Hložanoch. 

Nakoniec Begečania zmenili svoje stanovisko a nielenže prijali pôdu, ktorú 

mali pridelenú v roku 1919, ale dostali aj ďalších 63 kj. V tomto prípade sa 

nevie, koľko bolo pozemkových záujemcov. 

Pozemkoví záujemcovia v Starej Palanke a Číbe podali žiadosť 

prostredníctvom svojich pozemkových výborov na Župný pozemkový úrad, 

aby pridelil 1 250 kj. chudobným ľuďom v Starej Palanke a 133 kj. 

chudobným v Číbe z majetkov G. Dunđerského, ktorému by aj tak zostalo 

700 kj. Žiadosť bola prijatá, hoci pozemkoví záujemcovia v Starej Palanke 

dostali v roku 1920 len 1 200 kj, čo bolo menej, ako požadovali. Naopak, 

v Číbe dostali 166 kj., teda o 33 kj. viac ako žiadali.46 Podľa dobových novín 

Dolnozemský Slovák časť pôdy dostali aj obyvatelia neďalekej srbsko-

slovenskej obce Silbaš. Nie je však jasné, koľko dostali Srbi a koľko Slováci v 

Silbaši.47 

Najmenší dopad mala pozemková reforma na majetky Đoku 

Dunđerského, ktorí vedel využiť svoje priemyselné podniky ako právnu 

možnosť na zachovanie svojho pozemkového vlastníctva. Vďaka svojím 

silným hospodárskym podnikom mal rozsiahle podnikateľské kontakty 

siahajúce pravdepodobne aj na ministerstvo pre pozemkovú reformu, ktoré 

zamietlo takmer všetky sťažnosti pozemkových záujemcov voči nemu, a to aj 

tých srbských. Napr. pozemkoví záujemcovia z obcí Kulpín, kde žili aj 

Slováci, Stará Šova (v súčasnosti Ravno Selo) a Turija sa snažili získať pôdu 

Đoku Dunđerského. Župný úrad im vyšiel v ústrety a začal rozdeľovať pôdu 

v Turiji v Kulpíne. Đoka Dunđerski podal sťažnosť na Ministerstvo pre 

pozemkovú reformu, ktoré jeho žiadosti vyhovelo a požadovalo vrátenie pôdy. 

Vzhľadom na to, že pozemkoví záujemcovia v Turiji už pôdu zasiali, sa táto 

v tom čase nemohla vrátiť. V Kulpíne, kde žili aj Slováci, však bolo 

rozdeľovanie pôdy zastavené. Takže pozemkovým vlastníkom z Kulpína bolo 

v roku 1920 ponechaných len toľko pôdy, ktorú dostali v roku 1919, a to 

bolo 165 kj. a 430 št.s. Prehľad pozemkov Dunđerski, ktoré im zostali 

 
46 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 79-81. 
47 Agrárna reforma. In: Dolnozemský Slovák, 1919, roč. 14, č. 22, s. 5. 
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a ktoré sa prerozdelili v rámci pozemkovej reformy do roku 1922 bol 

nasledovný:48 

kj kv hv kj kv hv

1 Gedeon Dunđerski 7 010 405 2 498 1 393

2 Đoka Dunđerski 4 507 405 902 830

3 Steva Dunđerski 2 299 211 900 0

4 Bogdan Dunđerski 1 274 1 197 480 0

5 Jaša Dunđerski 999 141 269 0

6 Dančika Dunđerski ? ? 150 0

Spolu: 16 090 759 5 200 623

Poradobé číslo

Plocha odobratá pre potreby 

pozemkovej reformyVeľkosť majetku

Majiteľ

 

 

Majetok Kaločského arcibiskupstva 

Najväčší cirkevný majetok v Báčke bol majetok Kaločského 

arcibiskupstva, ktorého sídlo zostalo po roku 1918 v Maďarsku. 

Arcibiskupstvu parili majetky na území obcí Báč a Déronje. Plocha pozemku 

bola 15 292 kj. a 476 št.s., z čoho na obrábateľnú plochu pripadalo 7 821 kj. 

a 793 št.s. Pred uskutočnením pozemkovej reformy arcibiskupstvo dávalo 

celý svoj majetok, okrem toho, kde bol les (4 789 kj. a 158 št.s.), do 

prenájmu prostredníctvom verejných dražieb. Zároveň malú časť lesov (600 

kj.) dávalo arcibiskupstvo do prenájmu na rúbanie dreva. Na jeseň 1919 bola 

celá plocha Kaločského arcibiskupstva, ktorá sa dávala do prenájmu, určená 

pre potreby pozemkovej reformy a rozdelená medzi pozemkovým záujemcov 

z obcí Báč, Déronja, Selenča (slovenská), Tovariševo, Parage, Laliť (srbsko-

slovenská), Gajdobra, Odžaci. Vzhľadom na to, že arcibiskupstvo neobrábalo 

pôdu vo vlastnej réžii, nebol jej ponechaný ani „maximum“. Pôda bola 

rozdelená nasledovným spôsobom:49 

kj kv hv kj kv hv kj kv hv

1 Báč 1 295 1 291 0 0 1295 1 291

2 Deronje 2 151 153 183 432 2 334 585

3 Selenča 2 007 372 0 0 2 007 372

4 Tovariševo 774 134 0 0 774 134

5 Parage 387 271 0 0 387 271

6 Laliť 1 192 1 180 0 0 1 192 1 180

7 Obrovac 135 1 200 0 0 135 1 200

Spolu:

Miestny pozemkoví 

záujemcovia VeterániPoradové 

číslo dedina

 

Majetok Srbskej pravoslávnej cirkvi a obecný majetok v Silbaši 

Pozemková reforma sa dotkla aj pozemkov srbskej pravoslávnej cirkvi. 

V Báčke mala pravoslávna cirkev tri veľké majetky, a to v chotároch obcí 

Vajska (7 403 kj. a 1004 št.s.), Horný Kovíľ (3 604 kj. a 272 št.s.) a Sirig 

 
48 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 87-89. 
49 Tamže, s. 97-98. 
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(4 684 kj. a 687 št.s.), spolu 15 719 kj. a 463 št.s. Pod tlakom pozemkových 

záujemcov sa pozemková reforma na majetkoch pravoslávnej cirkvi začala 

uskutočňovať už na jar 1919. Na majetku vo Vajskej sa v rokoch 1919 – 

1921 rozdelilo pozemkovým záujemcom 3 324 kj. a 1003 št.s.. V Silbaši žili 

Slováci a v Ruskom Kerestúre Rusíni. 

kj kv hv kj kv hv kj kv hv

1 Bentaroš 5 816 0 0 5 816

2 Dáľ 96 667 0 0 96 667

3 Deronja 752 493 0 0 752 493

4 Kupusina 70 140 0 0 70 140

5 Srb. Miletiť 76 1 149 0 0 76 1 149

6 Parage 35 1 430 0 0 35 1 430

7 Silbaš 258 134 0 0 258 134

8 Stapar 1 480 1 515 0 0 1 480 1 515

9 Odžaci 0 0 8 1 100 8 1 100

10 Vajska 3 1 469 314 880 318 749

11 Ruský Kerestúr 131 810 0 0 131 810

2 911 623 323 380 3 234 1 003

Spolu:

Spolu

Poradové číslo dedina

Miestni pozemkoví 

záujemcovia Veteráni

 

Či nejakú pôdu a koľko pôdy dostali aj Slováci v Silbaši, sa nepodarilo 

zistiť.50 Župný pozemkový úrad rozdelil v rokoch 1920 – 1921 pôdu 

miestnym pozemkovým záujemcom takým spôsobom, že sa nedalo doložiť, 

kde kto dostal pôdu. Okrem toho obecné predstavenstvo na dražbe 

prenajímalo pôdu, ktorá už bola rozdelená medzi chudobných roľníkov. 

Predpokladá sa, že väčšinu z nej dostali bohatí sedliaci. Podobné prípady boli 

aj v iných obciach v Báčke.51 

 

Majetok Josipa Vojnića z Bajše 

Šľachtická rodina Vojnićovcov mala chorvátsky pôvod a veľkostatok 

v Bajši kúpili v roku 1759.52 V Bajši žili Slováci, Maďari a Srbi. Obyvatelia 

Bajše dostali pôdu zo štátneho majetku. Miestni pozemkoví záujemcovia 

dostali 139 kj. a vojnoví veteráni 156 kj. a 600 št.s. Spolu to bolo 295 kj. 

a 600 št.s. Sťahovanie veteránov do Bajše skončilo do jari 1921. Na majetku 

Josipa Vojnića sa nasťahovalo 39, na majetku Stevana Vojnića 118 a na 

majetku Andrije Vojnića 26 veteránov.53 

 

Nespokojnosť Slovákov s priebehom pozemkovej reformy v Báčke 

Mnohí chudobní slovenskí roľníci očakávali, že v rámci pozemkovej 

reformy dostanú viac pôdy na obrábanie. Boli presvedčení, že im podľa 

 
50 Tamže, s. 101-102. 
51 Tamže, s. 62-63. 
52 Bajsa [online]. Dostupné na internete: <https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajsa> [cit. 2020-11-02]. 
53 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 118 a 176. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajsa
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zákona prislúcha viac54. Najviac boli nespokojní Slováci v južnej Báčke 

v susedstve Chotekovho panstva. Na Chotekov veľkostatok sa nasťahovali 

prisťahovaní srbskí veteráni a srbskí prisťahovalci z Liky, Hercegoviny 

a Čiernohorci z Čiernej hory, ktorí dostali väčšiu časť z rozdelených 7 403 kj. 

a založili tam dve nové osady Stepanovićevo a Veternik. Pritom celý 

veľkostatok sa rozprestieral na ploche takmer 28 000 kj. v chotároch obcí 

Nový Futog, Starý Futog, Begeč, Hložany, Kysáč a Petrovec s niekoľkými 

majermi ako Alpár, Irmovo, atď., pričom 6 900 kj. mal v Srieme.55 

Prisťahovalci dostali viac pôdy nielen ako Slováci z Petrovca, Kysáča 

a Hložian, ale viac aj ako miestni Srbi v Begeči, Starom Futogu. Miestni 

Maďari a Nemci sa vôbec nemohli zúčastniť na pozemkovej reforme. 

Nespokojnosť Slovákov s pozemkovou reformou okrajovo zachytila slovenská 

tlač vo Vojvodine. Slováci v Báčke sa cítili byť ukrivdení. Skutočnosť, že len 

srbskí vojnoví veteráni využívali výhody a slovenskí legionári, ktorí bojovali 

na Sibíri alebo vo Francúzsku, nie, prinášala problémy. Prenájom pôdy pre 

vojnových veteránov na rok 1920 platil štát, ostatní si platili sami asi 230 ‒ 

240 korún. Základným platidlom na území Vojvodiny do roku 1918 bola 

rakúsko-uhorská koruna. Označené korunové bankovky boli do začiatku 

roka 1922 stiahnuté z obehu a nahradené novou menou juhoslovanský 

dinár. Na základe rozhodnutia juhoslovanskej vlády z decembra 1919 sa 

výmena korún za dináre konala podľa kurzu štyri koruny za jeden dinár.56 

Na ilustráciu cena jedného výtlačku slovenského týždenníka Národnej 

jednoty, ktorý vychádzal v báčskom Petrovci, bola v roku 1920 1,50 a ročné 

predplatné 60 označených korún. V Novosadskom okrese bolo 20 000 kj 

pánskej zeme. Z nej najviac dostávali srbskí vojnoví veteráni. V roku 1920 

„úplne chudobní dostali čo-to“ a z tých čo mali 4 ‒ 10 jutrov niektorí nedostali 

vôbec.57 

Nespokojnosť slovenských poľnohospodárskych záujemcov sa prejavila 

vo voľbách do ústavodarného zhromaždenia v roku 1920. Väčšina Slovákov 

v Novosadskom volebnom okruhu odovzdala svoje hlasy Komunistickej 

strane Juhoslávii. Práve v Novosadskom okruhu získala Komunistická 

strana najviac hlasov.58 Počet hlasov, ktoré dostali jednotlivé strany, vidieť aj 

z nasledovnej tabuľky:59 

 
54 SIRÁCKY, Andrej: Slováci v Kráľovstve S. H. S, s. 8. 
55 SIRÁCKY, Ján: Pozemková reforma a jej nedôsledné uskutočňovanie, s. 153-154. 
56 HADŽI-PEŠIČ, Jovan: Novac Kraljevine Jugoslavije 1918 – 1941. Beograd : Zavod za izradu Novčanica 

i kovanog novca, 1995, s. 28-43. 
57 Niečo o agrárnej reforme. In: Národná jednota, 1920, roč. 1, č. 24, s. 1. 
58 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 71-72 
59 Výsledky volieb. In: Národná jednota, 1920, roč. 14, č. 42, s. 1. 
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Mesto socialisti komunisti demokrati radikáli

Nový Sad 247 324 378 1821

Srbobran 333 13 256 971

Paraga 0 0 0 333

Obrovec 0 0 24 196

Mošorin 175 17 31 467

Čurug 99 67 47 1220

Nadaľ 1 0 0 520

Horný Kovil 35 8 17 494

Dolný Kovil 62 20 32 298

Titel 194 4 54 252

Gospodince 27 10 8 570

Žabľa 147 6 59 718

Ďurdevo 224 13 84 504

Káť 12 4 5 584

Gardinovce 21 2 5 288

Lok 194 4 54 252

St. Beča (asi Bečej) 248 44 109 805

K. S. Ivan 1 14 126 224

Turja 173 5 44 478

Feldvárac 1 2 6 562

Despot st. Ivan 7 3 13 268

Starý Futog 3 15 30 429

Begeč 36 15 20 385

Stará Šova 3 20 118 558

Petrovec 18 667 743 15 slovenská väčšina

Kulpín 7 287 89 228 slovenská väčšina

Hložany 4 285 183 14 slovenská väčšina

Kysáč 11 478 419 286 slovenská väčšina

Silbaš 8 42 152 477

Spolu: 2291 2369 3106 14217

bývalý kulpínsky volebný 

okres

 

Pre porovnanie v Somborskom okrese, kde sa nachádzali slovenské 

obce Selenča a Pivnica, boli volebné výsledky veľmi odlišné:60 

Mesto Bunevci Šokci socialisti komunisti demokrati radikáli

Sombor 705 0 799 3 129 1804

Pivnica 0 0 400 23 178 324

Selenča 0 244 6 15 301 8  

Komunistická strana Juhoslávie sa po voľbách v roku 1920 stala 

treťou najsilnejšou politickou stranou v Kráľovstve SHS. Ako reakciu na to 

30. decembra 1920 vláda Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov vydala 

dekrét tzv. Obznanu, v ktorom zakázala činnosť komunistickej strany, 

komunistické odbory a obmedzila niektoré robotnícke a ústavné práva. 

Následne sa to prejavilo aj v priebehu pozemkovej reformy. 

Po vydaní Obznany koncom roka 1920 sa zaviedli ostré opatrenia proti 

všetkým zamestnancom pozemkovej administratívy, ktorí podporovali 
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komunistickú stranu. Podobne sa postupovalo aj voči pozemkovým 

záujemcom. Ak sa zistilo, že niektorí z nich volili komunistickú stranu, tak 

nemohli dostať pôdu. Pritom ani nemuseli byť členmi komunistickej strany. 

Tí, ktorý dostali pôdu pred vydaním Obznany, boli vyškrtnutí zo zoznamu 

pozemkových záujemcov, ako o tom písal vedúci Župného úradu v Novom 

Sade v správe pre Ministerstvo pre pozemkovú reformu: 

„Po vydaní „Obznany“ doručili regionálni okresní prednostovia tomuto 

úradu zachytené zoznamy všetkých tých protištátnych elementov, ktoré 

pracovali na zničení tohto štátu, takže tento úrad na základe toho rozhodol, 

aby sa oni vyškrtli ako „reflektanti“ pozemkovej reformy, lebo sa nemôže 

dovoliť, aby štát hmotne napomáhal tých, ktorí sledujú jej zničenie, ako to 

Obznana určila. Ako som postrehol, že z tých vyškrtnutých sú z 95 % Slováci 

a že tí istí sú aj dnes nepriateľsky naladení proti tomuto štátu a srbskému 

národu. Toto vyškrtnutie je určené tunajším rozhodnutím z 8. marca 1921, 

číslom 954, a toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím Pozemkového 

riaditeľstva z 11. apríla 1921 pod číslom 3223, že proti tomuto rozhodnutiu 

nebola podaná námietka, takže sa táto vec tak stala právoplatnou. Prosí sa, 

aby sa toto úradovanie zobralo na vedomie.“61 Vyškrtnutie pozemkových 

záujemcov z pozemkovej reformy znamenalo aj to, že mnohým Slovákom, 

najmä z Hložian, Petrovca a Kysáča, bola pôda, ktorú predtým dostali, 

odobratá. 

Pozemková administrácia v Báčke v spolupráci s okresnými 

prednostami sa snažila rýchlo uplatniť Obznanu v pozemkovej reforme. 

Nepodarilo sa zistiť, kto prišiel s touto iniciatívou. Obznana umožnila, aby sa 

na základe politickej príslušnosti pozemkovej administratíve určovalo, kto sa 

môže zúčastniť na pozemkovej reforme a kto nie. Zároveň tak obmedzili 

počet roľníkov, ktorí mohli dostať pôdu. Vyjadrením, že Slováci, ktorí volili 

komunistov, boli nielen proti štátu, ale aj proti Srbom, sa šírila medzietnická 

neznášanlivosť. Tak napríklad Srbské poľnohospodárske družstvo v Kysáči 

potom, ako bola odobratá pôda Slovákom, požiadalo od Župného 

pozemkového úradu, aby im pola pridelená pôda od tzv. Srbožrútov 

a protištátnych elementov. Na obranu roľníkov z Kysáča, Petrovca, Kulpína 

a Hložian sa v parlamente postavil poslanec za komunistickú stranu Vlado 

Marković. Dňa 26. apríla 1921 interpeloval ministra pre pozemkovú reformu, 

že pôda bola odobratá chudobným ľuďom, z ktorých mnohí nemajú ani dom, 

a spýtal sa ministra, či je ochotný zrušiť rozhodnutie o odoberaní pôdy 

chudobným slovenským pozemkovým záujemcom. „Interpelácia nebola 

úspešná, lebo minister pre pozemkovú reformu Markovićovu interpeláciu 

doručil vedúcemu Župného úradu, ktorý ju odložil ad acta.“62 
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Pozemková reforma a Slováci v Banáte 

Pred uskutočnením pozemkovej reformy bolo v Banáte 210 majetkov, 

ktoré mali viac ako 200 kj. s rozlohou 444 603 kj. a 909 št.s. V rámci toho 

predstavovali majetky fyzických osôb 157 966 kj. 962 a št.s. (35,53%), 

majetky právnických osôb 264 968 kj. a 1 458 št.s. (59,59%), majetky 

súkromnoprávnych osôb 21 668 kj. 89 a št.s. (4,88%). Medzi vlastníkmi 

fyzických osôb bolo najviac Maďarov, ktorí vlastnili takmer ¾ plochy tejto 

kategórie. Objektmi pozemkovej reformy boli väčšinou majetky fyzických 

osôb, menej majetky právnických osôb a súkromnoprávnych osôb. Podľa § 2 

Zákona o likvidácii pozemkovej reformy sa v Banáte považovali za veľké tie 

majetky, ktoré presahovali 521 kj. obrábanej pôdy, alebo 869 kj. celkovej 

pôdy.63 

Ustanovenia Zákona o likvidácii Pozemkovej reformy v Banáte sa 

uplatnili na 206 majetkoch, ktoré zaberali plochu 440 961 kj. a 787 št.s. 

v hodnote 456 921 051,60 dinárov. Objektmi pozemkovej reformy boli: 

1. majetky fyzických osôb, 

2. majetky právnických osôb: a) obecné majetky, b) štátne majetky, 

3. majetky súkromnoprávnych osôb: a) cirkevné majetky, b) majetky 

bánk, c) urbárne spoločenstvá, d) majetok Matice srbskej. 

Z uvedenej plochy bolo rozdelené subjektom pozemkovej reformy 

207 856 kj. a 631 št.s. (47,13 %). Vlastníkom bolo ponechané 233 105 kj. a 

156 št.s. (52,87 %). Z toho vyplýva, že pozemková reforma bola 

nepriaznivejšia pre subjekty pozemkovej reformy ako v Báčke. Pôda bola 

rozdelená nasledovne: 

1. miestnym pozemkovým záujemcom ‒ 51 904 osôb (79,44 %) 

100 232 kj a 599 št.s. (48,21 %), 

2. veteránom (prisťahovaným a miestnym) – 8 738 osôb (13,37 %) 

77 042 kj. a 1 206 št.s. (37,09 %), 

3. kolonistom, optantom, autokolonistom a utečencom – 4 695 osôb 

(7,19 %) 27 312 kj. a 493 št.s. (13,13 %), 

4. verejnoprávnym majetkom 3 268 kj. a 1 533 št.s. (1,57 %). 

Z celkovej hodnoty majetku mal štát zaplatiť len za veteránov 

169 361 428,60 dinárov. Zvyšnú sumu 287 559 623 dinárov mali zaplatiť 

miestni záujemcovia, kolonisti, autokolonisti, optanti a utečenci. Platby sa 

uskutočňovali prostredníctvom Privilegovanej agrárnej banky v priebehu 20 

rokov s ročným úrokom 5 %. Do roku 1941 sa splatila iba časť sumy, ktorej 

výšku sa nepodarilo zistiť. 

Miestni záujemcovia dostali v priemere 1 kj. a 1 490 št.s., optanti, 

kolonisti, autokolonisti a utečenci 5 kj. a 1 307 št.s. a veteráni 8 kj. a 1 307 

št.s. Priemerná veľkosť pozemkov, ktoré dostali subjekty pozemkovej 

reformy, bola 3 kj. a 210 št.s., v dôsledku čoho sa v Banáte zväčšil počet 
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drobných vlastníkov. Podobne ako v Báčke, aj v Banáte boli miestni 

obyvatelia diskriminovaní prisťahovanými Srbmi. Prisťahovalci v Banáte 

založili až 42 nových osád. V roku 1941 žilo v Banáte 10 933 prisťahovaných 

rodín, čo bolo približne 54 665 osôb. Z celkového počtu obyvateľov Banátu 

v roku 1931 predstavovali prisťahovalci 9,70 % obyvateľov.64 Slováci boli 

najmenšou národnou menšinou v Banáte (17 595). Prevažne slovenské obce 

boli Hajdušica, Kovačica, Biele Blato, Slovenský Aradáč, Padina, Slovenský 

Alexandrovec (v súčasnosti Jánošík). 

 

Hajdušica 

Koncom marca 1919 bola v Hajdušici založená pozemková rada 

(„agrarni odbor“) ako poradný orgán pozemkovej administratívy. Pozemkovú 

radu tvorili výlučne Slováci, z toho štyria bezzemkovia a dvaja chudobní 

roľníci. Predsedom bol chudobný roľník Ján Molnár. Odbor urobil zoznam 

bezzemkov a chudobných roľníkov v Hajdušici a rozdelil ich do troch 

kategórií: 

I. kategória – 129 bezzemkov so 488 členmi rodín. 

II. kategória – 34 chudobných roľníkov s majetkami od 0 do 5 kj. 

s 140 členmi rodín 

III. kategória – 7 roľníkov s majetkami od 5 do 10 kj s 22 členmi 

rodín. 

Pozemková rada požiadala Župný úrad vo Vršci, aby z veľkostatku O. 

Jovanovićovej odobral 1 152 kj. pôdy a pridelil pozemkovým záujemcom, pre 

I. kategóriu 907 kj, pre II. kategóriu 224 kj a pre III. kategóriu 21 kj. 

Požiadavky Hajdušičanov boli splnené iba čiastočne, lebo úrad pridelil I. 

kategórii 319 kj, II. kategórii 134 kj a III. kategórii 10 kj. Podľa toho dostali 

pozemkoví záujemcovia namiesto 1 152 kj len 463 kj. Na jednu rodinu tak 

pripadlo v priemere 2,70 kj, čo bolo málo pre potreby niektorých rodín. 

S rozhodnutím župného úradu nebola spokojná ani majiteľka O. 

Jovanovićova, ktorá sa sťažovala na Ministerstve pre pozemkovú reformu. 

Ministerstvo žiadosť vrátilo na župný úrad, aby rozhodol. Ten sťažnosti O. 

Jovanovićovej nevyhovel. Povzbudená týmto rozhodnutím miestna rada 

požiadala o ďalšie pozemky pre výstavbu domov a pasienky, ktoré mali byť 

na pozemkoch O. Jovanovićovej. V žiadosti uvádzali rôzne dôvody ako napr., 

že oni nie sú Nemci, ale Slováci, že by sa Slováci v susedstve Srbov, ktorí 

„masovo prichádzajú“, posrbšťili, že by bol potrebný iba vhodný pravoslávny 

pop a z evanjelikov by sa stali pravoslávni. Žiadosťou sa najprv zaoberalo 

ministerstvo pre pozemkovú reformu, ktoré ju 19. augusta 1921 posunulo 

na župný úrad, aby vyjadril svoje stanovisko. Dňa 24. januára 1922 župný 

úrad doručil svoje stanovisko na ministerstvo s odporúčaním, aby sa im 

pozemky na stavbu domov pridelili spôsobom vyvlastnenia. Pridelenie 
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pasienkov sa nespomínalo. Ministerstvo súhlasilo s odporúčaním župného 

úradu a nariadilo mu, aby preskúmalo terén a určilo miesto vyvlastnenia. 

Keď sa to dopočula pozemková rada v Hajdušici, tak požiadala vyvlastniť 51 

kj. pôdy od O. Jovanovićovej pre stavebné pozemky miestnych obyvateľov 

a vojnových veteránov. Pravdepodobným dôvodom zmienky o solúnskych 

veteránoch bolo, že si mysleli, že ľahšie primäjú župný úrad uskutočniť 

vyvlastnenie pôdy. Komisia župného úradu navštívila Hajdušicu 30. mája 

1922 a konštatovala, že sa môže vyvlastniť 100 kj. a 775 št.s. pre stavebné 

pozemky. Pozemky pre solúnskych veteránov mali byť 500 št.s. a pre 

pozemkových záujemcov 40 št.s. Predstavitelia pozemkových záujemcov však 

požadovali 800 št.s., s čím predstavitelia veteránov súhlasili. Medzitým sa O. 

Jovanovićova sťažovala na Pozemkovom riaditeľstve v Novom Sade, ktoré jej 

sťažnosti sčasti vyhovelo a 4. júla 1922 rozhodlo, aby sa z jej pozemku 

vyvlastnilo len 91 kj. a 611 št.s. Stavebné pozemky malo dostať 145 

veteránov a 62 miestnych pozemkových záujemcov. Veteráni vyhlásili, že sa 

dočasne zriekajú stavebných pozemkov. Slovenskí pozemkoví záujemcovia 

stavebné pozemky prijali. Výsledkom bolo, že sa Slovákom v Hajdušici 

podarilo dostať aspoň časť úrodnej pôdy na obrábanie a stavebné pozemky.65 

 

Kovačica 

Okrem obecnej pôdy neboli v Kovačici vhodné pozemky na 

prerozdelenie pôdy v pozemkovej reforme. Začiatkom augusta 1921 

kovačická pozemková rada požiadala Ministerstvo pre pozemkovú reformu, 

aby vyvlastnilo časť pozemkov kovačickej obce pre potreby chudobných 

roľníkov a remeselníkov, ktorí nemali vlastné domy. Dňa 21. apríla 1921 

nariadilo ministerstvo župnému úradu vo Veľkom Bečkereku (súčasný 

Zrenjanin), aby situáciu preskúmal a predložil konečné riešenie. Poverená 

komisia zistila, že by sa mohlo vyvlastniť 22 kj. a 964 št.s. pre potrebu 

výstavby domov. Komisia ďalej konštatovala, že kovačická obec začala 

rozdeľovať pozemky, ale ich nepredávala podľa predpisov Ministerstva pre 

pozemkovú reformu. Predávala ich vo vlastnom záujme s cieľom získať čo 

najväčší zisk. Na základe toho 8. augusta 1921 Pozemkové riaditeľstvo 

v Novom Sade rozhodlo vyvlastniť ako stavebné pozemky 22 kj. a 964 št.s. 

pre 87 slovenských rodín. Jednotlivé stavebné pozemky mali 400 št.s. 

Pozemkoví záujemcovia získali právo vlastníctva na uvedené pozemky 

s podmienkou, že ich nesmú scudziť bez povolenia Ministerstva pre 

pozemkovú reformu. Avšak 5. júla 1923 Ministerstvo pre pozemkovú reformu 

rozhodlo zastaviť proces vyvlastnenia pozemkov kovačickej obce a nariadilo 

Župnému pozemkovému úradu vo Veľkom Bečkereku začať nové konanie. 

Novým nariadením sa vyvlastnilo 10 kj. a 1 246 št.s. pre 87 slovenských 

rodín, čo bolo viac ako o polovicu menej ako pôvodne. Kovačická obec podala 
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sťažnosť proti vyvlastneniu svojich pozemkov. Ministerstvo pre pozemkovú 

reformu sťažnosť zamietlo s odôvodnením, že „potreba a účel vyvlastnenia je 

odôvodnená a preukázaná“.66 

Kovačická obec mala 400 kj. močaristého územia porasteného trstinou 

a rákosím, tzv. „rít“. Z pastvín sa na základe pozemkovej reformy odobralo 

400 kj. pre pozemkových záujemcov. Aby sa otázka „agrárnej“ pôdy stiahla 

z denného poriadku, obec sa dohodla s pozemkovými záujemcami, že sa 

pozemkovým záujemcom znova pridelí pôda podľa ustáleného kľúča a zem 

po siedmich rokoch prejde do ich vlastníctva. Do tej doby budú každý  rok 

platiť len „polovicu strednej árendy“, ktorá sa bude každoročne osobitne 

upravovať. Za týchto podmienok sa mohli prihlásiť záujemcovia a požiadať 8 

a ¾ jutra. Obecný výbor to schválil na svojom zasadnutí 17. marca 1928. Do 

jesene 1928 sa prihlásilo 262 záujemcov a len 232 z nich užívalo „agrárnu“ 

pôdu.67 

V priebehu 30. rokov 20. storočia sa kovačická obec dostávala do 

sporu s pozemkovými úradmi kvôli vyvlastneniu močaristého územia 

v Pánčevskom ríte. V tomto spore pozemková rada v Kovačici, ktorá 

predstavovala slovenských, ale aj iných pozemkových záujemcov, 

podporovala kovačickú obec. Bánovinská správa Dunajskej bánoviny začala 

vyvlastňovať močaristé územie aj v susedných obciach. Dňa 10. septembra 

1933 v Kovačickej obci vyvlastnila 437 kj. a 365 št.s. pozemkov, no veľkosť 

vyvlastnenej pôdy nebola konečná. Uvedené územie malo byť prevedené na 

nových vlastníkov, no vzhľadom na to, že išlo o močaristý terén, ktorý sa 

musel najprv upraviť, sa jeho prevod z roka na rok odkladal. Dňa 22. mája 

1936 komisia pre likvidáciu pozemkovej reformy vyvlastnila až 582 kj. a 626 

št.s. močaristého územia v kovačickej obci. Odškodné pre bývalého majiteľa 

malo byť zabezpečené vo forme dlhopisov Privilegovanej agrárnej banky. 

Obec podala sťažnosť na Ministerstvo poľnohospodárstva, aby vyvlastnenie 

zrušilo. Aj napriek dobre vyargumentovanej sťažnosti bola bánovinskou 

správou zamietnutá. O dva roky neskôr ministerstvo poľnohospodárstva 

rozhodlo poskytnúť kovačickej obci náhradu za vyvlastnené pozemky vo 

výške 488 618,48 dinárov s odpočítaním 10 % príspevku pre tzv. 

„kolonizačný fond“ v dlhopisoch Privilegovanej agrárnej banky v nominálnej 

hodnote. Náhradu za vyvlastnené pozemky mal zabezpečiť štát, pretože 

vyvlastnené pozemky boli určené pre veteránov. V konečnom dôsledku 

stratila kovačická obec močaristé územie a najväčšiu škodu mali chudobní 

Slováci z Kovačice.68 
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Biele Blato 

V Bielom Blate nebola akútna potreba stavebných pozemkov, a preto 

sa pozemková rada zamerala na získanie obrábateľnej pôdy z obecného 

majetku a zo susedného veľkostatku Alisi Lovrekovićovej z Ečki. Pozemkoví 

záujemcovia z Bieleho Blata v roku 1920 dostali 56 kj. a 885 št.s. z obecného 

majetku a 136 kj. a 1 359 št.s. z majetku A. Lovrekovićovej. A. Lovrekovićová 

sa snažila odmietnuť požiadavky slovenských osadníkov, v čom ju v roku 

1929 podporilo „Hydrotechnická komisia“ ministerstva poľnohospodárstva. Aj 

napriek tomu ministerstvo poľnohospodárstva neprijalo rozhodnutie 

hydrotechnickej komisie a Komisia pre likvidáciu pozemkovej reformy vo 

Veľkom Bečkeru rozhodla, aby sa pridelená pôda 136 kj. a 1 359 št.s. 

ponechala slovenským osadníkom s výnimkou pasienkov, ktoré sa vrátili 

pôvodnej majiteľke na voľné užívanie. Pozemková rada v Bielom Blate 

považovala pridelenú pôdu za nedostatočnú, a preto 1. mája 1936 požiadala 

ministerstvo, aby z pozemku A. Lovrekovićovej dostali ďalších 1 152 kj. a 28 

št.s. Tiež požiadala, aby sa hrádza medzi dvoma rybníkmi, ktorá viedla k ich 

pozemkom, uspôsobila ako cesta, aby nemuseli obchádzať novovytvorené 

rybníky, pretože táto obchádzková trasa bola dlhšia o 10 km. Ministerstvo 

síce žiadosť o vyvlastnenie pozemkov neschválilo, ale na druhej strane vyšlo 

v ústrety osadníkom a nariadilo, aby majiteľka veľkostatku do roka, na svoje 

trovy, postavila cestu na hrádzi o šírke 6 m a roľníci, ako aj ich potomkovia 

dostali právo používať cestu na prechod počas dňa. Keď zistila, že sa 

pozemkové úrady nebudú viacej pokúšať odobrať pridelenú pôdu 

slovenským osadníkom, A. Lovrekovićová požiadala 10. septembra 1936 

bánovinskú správu v Novom Sade, aby slovenskí roľníci zaplatili povodňový 

príspevok („vodoplavni doprinos“), a to spätne od roku 1920, s odôvodnením, 

že mala veľké výdavky pri zavlažovaní celej nehnuteľnosti. Či jej úrady v tejto 

žiadosti vyhoveli, sa nepodarilo zistiť.69 

 

Slovenský Aradáč 

Obyvatelia Slovenského Aradáču dostali len málo pôdy. Jedným 

z dôvodov bolo, že v blízkosti nebol veľkostatok vhodný na deľbu 

a osídľovanie. Majetok obce Slovenský Aradáč bol 1 860 kj 76 št.s. a majetok 

susednej obce Srbský Aradáč bol 1 534 kj a 36 št.s. Ich spoločný majetok bol 

3 394 kj. a 436 št.s. Majetok obce Slovenský Aradáč bol malý, preto 

slovenskí pozemkoví záujemcovia mohli dostať nejaké pozemky údajne, len 

ak by sa obe susedné obce spojili. Začiatkom roka 1932 Bánovinská správa 

Dunajskej bánoviny rozhodla spojiť obe obce do jednej obce Aradáč. 

Následne 7. decembra 1932 rozhodla Bánovinská správa vyvlastniť z tohto 

obecného majetku 387 kj. a 1 151 št.s. pre potreby slovenských 

pozemkových záujemcov. To sa ale neuskutočnilo, pretože 31. marca 1934 

 
69 Tamže, s. 289-291. 
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ministerstvo vnútorných vecí nariadilo znovu rozdeliť obec Aradáč na dve 

predošlé obce. V súlade s tým bol rozdelený aj majetok obce na dva predošlé 

územia. V zmenených pomeroch bánovinská správa rozhodla 5. decembra 

1935 vyvlastniť 56 kj. a 929 št.s. z obecného majetku Slovenského Aradáča 

pre potreby slovenských pozemkových záujemcov. Údaje o počte záujemcov 

a podmienky pridelenia pôdy sa nezachovali.70 

 

Padina 

Slovenskí pozemkoví záujemcovia z Padiny mali záujem o obecný 

majetok, z ktorého viac ako polovicu tvorili pasienky. Tieto pasienky sa mohli 

zmeniť na obrábateľnú pôdu. Už v roku 1920 dostali do dočasného prenájmu 

899 kj. a 168 št.s. pôdy, ale počet tých, ktorí dostali pôdu a podmienky 

prenájmu, sa nezachovali. Zaujímavosťou bolo, že sa pozemkoví záujemcovia 

snažili, aby sa čím skôr stali majiteľmi prenajatej pôdy, čo sa im aj väčšinou 

podarilo. V roku 1926 pozemkoví záujemcovia odkúpili 523 kj. a 37 št.s. 

a v roku 1931 376 kj a 131 št.s. pôdy. Koľkí záujemcovia odkúpili pôdu 

v roku 1926, sa nevie, ale v roku 1931 to bolo 265 slovenských pozemkových 

záujemcov. V oboch prípadoch bol povolený neobmedzený prevod majetku 

z obce na jednotlivých kupcov s jedinou podmienkou: zakúpený pozemok sa 

nemôže scudziť v lehote 10 rokov a zaťažiť sa môže len s povolením 

pozemkovej vrchnosti. Táto podmienka sa mala zapísať aj do pozemkových 

kníh spolu s prevodom a prepisom majetku. Časť majetku obce Padina 

(1 255 kj. a 649 št.s.) sa nachádzala v tzv. Pánčevskom ríte. Potom, ako bolo 

toto územie upravené na obrábanie, bánovinská správa 11. septembra 1933 

rozhodla toto územie vyvlastniť. Obec požiadala ministerstvo 

poľnohospodárstva, aby jej bol majetok vrátený, ale ministerstvo jej 

požiadavke nevyhovelo. Zároveň bánovinská správa vyvlastnila ďalších 75 kj. 

a 1 1012 št.s. ornej pôdy mimo Pánčevskéhu rítu pre potreby pozemkových 

záujemcov z Padiny. Dňa 3. augusta 1934 ministerstvo poľnohospodárstva 

zrušilo vyvlastnenie ornej pôdy a namiesto toho vyvlastnilo 200 kj 

padinských pasienkov, ktoré sa nachádzali v chotári obce Hajdušica. Potom, 

ako padinská obec požadovala navrátenie pasienkov v hajdušickom chotári, 

ministerstvo poľnohospodárstva zrušilo 16. júla 1937 svoje rozhodnutie z 3. 

augusta 1934, „lebo sa dodatočne zistila nepoužiteľnosť tejto pôdy pre lepšiu 

kultúru a vylúčenú možnosť jej individuálnej deľby, vzhľadom na to, že podľa 

katastra to bola lúka a z toho dôvodu by odškodnenie bolo také vysoké, že by 

ho nikto nechcel prijať“. Tak sa padinskí Slováci museli uspokojiť s pôdou, 

ktorú si zakúpili v rokoch 1926 a 1931.71 

 

 
70 Tamže, s. 291. 
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 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

145 
 

Slovenský Alexandrovec 

Slovenskí pozemkoví záujemcovia založili už v roku 1919 pozemkový 

výbor, ktorí žiadal od Župného pozemkového výboru vo Vršci rozdelenie 

blízkeho majetku obce Sv. Michal (v súčasnosti Lokve), obývanej prevažne 

Rumunmi. Úrady rozhodli 8. júla 1922 vyvlastniť z uvedeného pozemku obce 

Sv. Michal 108 kj 622 št.s. a rozdeliť ju slovenským pozemkovým 

záujemcom. To viedlo k treniciam medzi oboma obcami. Niekoľkoročné úsilie 

obce Sv. Michal získať pôdu späť a zbaviť sa slovenských záujemcov nebolo 

úspešné. Pozemková vrchnosť v tomto prípade obhajovala záujmy Slovákov, 

čo bolo v súlade s jej politikou obmedzovania Neslovanov v oblasti 

pozemkového vlastníctva vo Vojvodine. Na pokonávaní („rasprave“) 

o predmetoch pozemkovej reformy Sv. Michala, ktoré sa konalo 7. marca 

1934, slovenskí záujemcovia vyhlásili, že pozemky, ktoré dostali v roku 1922 

nie sú dostatočné pre ich potreby, a preto požadovali, aby sa im pridelilo 

ďalších 47 kj. a 142 št.s. Predstaviteľ obce Sv. Michal bol proti tomu s 

odôvodnením, že je obec zaťažená dlhom, ktorý urobila v roku 1927 pri 

zakladaní vodného družstva („vodna zadruga“). Okrem toho predstaviteľ obce 

požadoval, aby sa slovenským záujemcom odobrala pôda, ktorú dostali 

v roku 1922, lebo neplatia prenájom, povodňový  príspevok, ako aj obecné 

a štátne poplatky. Napriek tomu slovenskí záujemcovia popreli uvedené 

tvrdenie a zopakovali svoju požiadavku dostať 47 kj. a 142 št.s. pôdy „tým 

viac, že sú ešte ďalší neuspokojení záujemcovia v Slove. Alexandrovci, a v 

blízkom okolí niet druhej pôdy k dispozícii“. Je zaujímavé, že Bánovinská 

správa neprijala žiadosť slovenských záujemcov, ale ministerstvo 

poľnohospodárstva z 22. júna 1934 sa im aj tak rozhodlo prideliť sporných 

47 kj. 142 št.s. pôdy. A tak Slováci v Slovenskom Alexandrovci dostali 

celkovo v medzivojnovom období 155 kj. a 764 št.s. pôdy.72 V tomto prípade 

neváhali Slováci dostať pôdu na úkor Rumunov zo susednej obce. 

Na rozdiel od Slovákov v Báčke, ktorí na začiatku vo veľkom volili 

komunistickú stranu, tak Slováci v Banáte vo voľbách podporili srbské 

strany, Demokratickú stranu a Radikálnu stranu. Postavenie Slovákov 

v rámci pozemkovej reformy to však výrazne nevylepšilo.73 Na príklade 

slovenských obcí v Banáte vidno, že pozemková reforma nebola pripravená, 

robila sa ad hoc. Jednotlivé úrady menili rozhodnutia nižších úradov. Raz 

rozhodovali jedny úrady, raz druhé. A kým sa veci vyriešili, tak to trvalo 

niekoľko rokov. 

 

Pozemková reforma a Slováci v Srieme 

V Srieme bolo 70 pozemkových majetkov s rozlohou väčšou ako 200 kj. 

a zaberali plochu 302 288 kj. a 131 št.s. Z toho mali majetky fyzických osôb 

rozlohu 97 440 kj a 513 št.s.. Podľa historika Nikolu Gaćešu mali najväčšie 

 
72 Tamže, s. 292-293. 
73 LABÁTH, Andrej: Naša politika od prevratu dodnes, s. 42. 
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veľkostatky dvaja nemeckí veľkostatkári grófi Karl Eltz (1896 – 1922) so 

sídlom v slavónskom Vukovare a Rudolf II. Chotek so sídlom v Báčskom 

Novom Futogu. Šľachtická rodina Eltzovcov bola spojená s územím 

Chorvátska od roku 1736, keď kúpili Vukovarský veľkostatok.74 A ako sme 

už vyššie uviedli, Rudolf II. Chotek nemal nemecký, ale český pôvod. Potom 

to bol Talian Innocent Odescalschi (Inoćentije II. Odeskalki) a šesť Maďarov. 

Týchto deväť osôb vlastnilo spolu 80 907 kj. a 1 331 št.s. Potom to bolo 

deväť Srbov, jeden Chorvát a dvaja Židia, ktorí vlastnili 16 532 kj. a 782 

št.s.75 Majetky právnických osôb mali rozlohu 87 082 kj a 1 482 št.s. 

a majetky ostatných súkromnoprávnych osôb 117 764 kj. a 1 336 št.s.76 

Dobové pramene o majetkovej štruktúre bezzemkov a chudobných roľníkov 

nie sú.77 

Ustanovenia o likvidácii pozemkovej reformy ohľadom fyzických osôb 

sa uplatnili na 61 majetkoch s rozlohou 296 886 kj. a 548 št.s. Išlo o: 

1. majetky fyzických osôb, 

2. majetky právnických osôb: a) obecné a mestské majetky, b) štátne 

majetky, 

3. majetky súkromnoprávnych osôb: a) cirkevné majetky, b) kláštorné 

majetky, c) majetky srbských pravoslávnych cirkevných obcí, d) hierarchický 

fond srbskej pravoslávnej cirkvi („jerarhijski fond“), e) majetky pozemkových 

spoločenstiev, Petrovaradínska majetková obec. 

Z celkovej rozlohy, ktorá bola predmetom pozemkovej reformy, bolo 

rozdelených 65 976 kj. a 1 325 št.s. (22,22 %). Pôvodným majiteľom bolo 

ponechané 230 909 kj. a 823 št.s. (77,78 %). Pôda bola rozdelená 

nasledovne: 

1. miestnym pozemkovým záujemcom 25 232 kj. a 6 št.s. (38,24 %); 

2. veteránom (prisťahovaným a miestnym) 31 458 kj. a 1 561 št.s. 

(47,69 %); 

3. kolonistom, optantom, autokolonistom a utečencom 8 871 kj. a 404 

št.s. (13,45 %); 

4. na verejné účely („javno dobro“) 414 kj. a 954 št.s. (0,62 %); 

Odobratá pôda bola pridelená pozemkovým subjektom, ktorých bolo 

20 270: 

1. miestnych pozemkových záujemcov bolo 16 653 (82,15 %); 

2. miestnych veteránov bolo 1 862 (9,18 %); 

3. prisťahovaných veteránov bolo 886 (4,37 %); 

4. kolonistov a autokolonistov bolo 730 (3,62 %); 

5. optantov a utečencov bolo 139 (0,68 %). 

 
74 Jakob Graf zu Eltz [online]. Dostupné na internete: <https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Graf_zu_Eltz> [cit. 

2020-11-02]. 
75 GAĆEŠA, Nikola L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Sremu 1919 – 1941, s. 30-31. 
76 Tamže, s. 303-307. 
77 Tamže, s. 32. 
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Celková hodnota odškodnenia za odobraté pozemky bola 

142 300 193,75 dinárov, to znamená, že kj. malo hodnotu 2 156,84 dinárov. 

Štát mal zaplatiť 67 849 872,72 dinárov za pozemky, ktoré dostali 

dobrovoľníci. Ostatní pozemkoví záujemcovia mali zaplatiť za seba 

74 450 321,03 dinárov. Je otázne, či sa tak aj stalo. Priemerná veľkosť pôdy, 

ktorú dostali pozemkové subjekty, bola 3 kj. a 800 št.s. Medzi jednotlivými 

skupinami bol rozdiel. Priemerná veľkosť, ktorú dostali miestni pozemkoví 

záujemcovia, bola 1 kj. a 1 360 št.s., kolonisti, autokolonisti, optanti 

a utečenci 10 kj. a 160 št.s. a veteráni 11 kj. a 192 št.s.78 

Nepodarilo sa nám zistiť, akým spôsobom sa Slováci zúčastnili na 

pozemkovej reforme. Počet Slovákov v Srieme bol menší ako v Báčke 

a Banáte a sústredení boli hlavne v Starej Pazove. Vychádzajúc z toho, že 

miestnych pozemkových záujemcov v Srieme, ktorí dostali pôdu bolo 16 653 

a jeden záujemca dostal v priemere trochu viac ako 1 kj., Slováci v Srieme 

dostali zanedbateľnú čiastku pôdy. V malej obci Bóľovce, kde väčšina 

obyvateľov boli Slováci, sa napríklad pozemková reforma do roku 1929 

neuskutočnila. V roku 1929 štátny úrad vo Vukovare dokonca rozhodol 

odobrať 86 kj oráčiny od miestneho pozemkového spoločenstva v Bóľovcách 

a prideliť ju vojnovým veteránom. Pozemkový spolok sa sťažoval na vyššom 

pozemkovom úrade v Novom Sade (banovina), ktorý sťažnosť zamietol. Aj 

napriek zamietnutej sťažnosti miestneho obyvateľstva, pôdu nedostali ani 

veteráni, lebo ju pozemkový spolok začal v roku 1930 prenajímať na 

dražbách. Následne sa Združenie vojnových veteránov sťažovalo na 

ministerstve poľnohospodárstva. Je zaujímavé, že ministerstvo 

poľnohospodárstva nevyhovelo sťažnosti veteránov, podobne ako ani ďalším 

sťažovateľom.79 

Druhým najväčším veľkostatkom v Srieme bol majetok kniežaťa 

Innocenta II. Odescalchiho. Patril mu kaštieľ v chorvátsko-sriemskom Iloku 

pri rieke Dunaj. Jeho majetok mal rozlohu 24 888 kj. a 1 217 št.s. V chotári 

obce Erdevík, ktorý bol srbsko-chorvátsko-nemecko-maďarsko-slovenskou 

dedinou, vlastnil knieža 3 360 kj. a 257 št.s. V chotári mestečka Ilok, kde 

najviac bolo Chorvátov, potom Srbov a najmenej Slovákov, mu prislúchalo 

1 975 kj. a 1 338 št.s.. V chotári malej obce Ľuba, ktorá bola prevažne 

slovenská, mal 1 302 kj. a 91 št.s. O pozemkovej reforme na jeho panstve sa 

zachovalo málo prameňov, ale s istotu sa vie, že podľa rozhodnutia 

bánovinskej správy Dunajskej bánoviny zo 7. mája 1934 bolo z jeho majetku 

vyvlastnených 7 118 kj. a 268 št.s.80 

V Starej Pazove od chorvátskeho grófa Teodora Pejačevića (mestečko 

Ruma), ktorý bol tretím najväčším veľkostatkárom v Srieme, napríklad iba 

jedna osoba kúpila 8 kj. a 800 št.s. Nie je uvedená jej národná príslušnosť. 

 
78 Tamže, s. 303-307. 
79 Tamže, s. 206-207. 
80 Tamže, s. 117-118. 
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Gróf Pejačević vlastnil v Srieme 15 059 kj. a 1225 št.s. pôdy. Časť pozemkov 

predal a časť bola rozdelená v rámci pozemkovej reformy.81 

V Staropazovskom chotári bol aj menší majetok N. Petrovića. Najprv boli na 

jeho majetku usadení veteráni, ale po jeho sťažnosti boli presťahovaní na 

majetok grófa Pejačevića. Konečným výsledkom bolo, že sa pozemková 

reforma N. Petrovićovi vyhla a miestni záujemcovia nedostali nič.82 

Vďaka slovenskému národnému pracovníkovi a učiteľovi Karolovi 

Lilgemu máme viac informácií o národnej a majetkovej štruktúre obyvateľov 

Starej Pazovy. O pozemkovej reforme v Starej Pazove sa nám nepodarilo zistiť 

konkrétne údaje. V Starej Pazove bolo v roku 1921 6 100 Slovákov, čo 

predstavovalo 74,45 % z celkového počtu, obyvateľov. Srbov (a asi aj 

Chorvátov) bolo 1 800 (21,90 %), a Neslovanov 300 (3,65 %). Celkovo mali 

Slováci vo vlastníctve 80 % všetkej pôdy a zvyšok patril ostatným. Na 

jedného Slováka pripadalo 0,90 kj. a na Srba 0,76 kj. Pozemky Slovákov boli 

viac rozdrobené ako pozemky Srbov. 175 srbských roľníkov vlastnilo 1 372 

kj a na jednu roľnícku rodinu pripadalo 7,84 kj. 1404 slovenských roľníkov 

vlastnilo len 5 491 kj., čo znamená, že na jednu roľnícku rodinu pripadalo 

3,91 kj. Podľa štatistiky S. Aranjického srbského evanjelického farára zo 

Starej Pazovy boli majetkovo-pozemkové pomery v Starej Pazove nasledovné: 

1. Slováci: 

Bezzemkov  284 (20,22 %) 

0 – 2 kj.  399 (28,45 %) 

2 – 5 kj.  391 (27 %) 

5 – 10 kj.  199 (14,17 %) 

10 – 20 kj.  99 (7,05 %) 

20 – 30 kj.  22 (1,57 %) 

30 – 50 kj.  7 (0,48 %) 

50 – 60 kj.  2 (0,14 %) 

Viac ako 60 kj. 1 (0,07 %) 

 

2. Srbi: 

0 – 4 kj.  93 (53,14 %) 

4 – 7 kj.  23 (13,17 %) 

7 – 9 kj.  30 (17,14 %) 

9-17 kj.  17 (9,71 %) 

17 – 25 kj.  6 (3,42 %) 

25 – 35 kj.  4 (2,28 %) 

Viac ako 35 kj. 2 (1,14 %) 

Polovica Slovákov v Starej Pazove boli buď bezzemkovia, alebo 

chudobní roľníci. Jedna pätina slovenských majiteľov vlastnila iba dom a 

malý pozemok, s rozlohou približne 200 štvorcových siah. Tri štvrtiny 

 
81 Tamže, s. 119-124. 
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bezzemkov boli železniční robotníci pracujúci na trati medzi Starou Pazovou 

a Belehradom. V tom čase sa začali sťahovať preč zo Starej Pazovy. Na 

severozápad od Starej Pazovy bola oblasť Jarkovce v rozlohe 4 000 kj, ktorá 

bola urbariálnym majetkom obyvateľov Sriemskych Karloviec a ako taká sa 

nesmela predávať. Staropazovskí Slováci tam mali prenajatých 80 % pôdy. 

Keďže si tam staropazovskí Slováci nemohli kupovať pôdu, tak koncom 19. 

storočia začali kupovať pôdu na juhu pri rieke Sáva (obce Dobanovce, 

Bóľovce, Ašaňa, atď.). Začiatkom 20. storočia získali pôdu v Krčedíne, Novom 

Slankameny (Malá Pazova), Surčíne, Belegíši, Nových Bánovciach a Starých 

Bánovciach pri rieke Dunaj. V Malej Pazove pri Novom Slankameny sa 

Slováci zaoberali vinohradníctvom. Ich majetky mali rozlohu približne 1 – 3 

kj. 

Následkom prirodzeného prírastku a prisťahovalectva sa pozemky 

Slovákov v Starej Pazove neustále rozdrobovali. Pre porovnanie, približne 

okolo roku 1880 boli ich gazdovstvá väčšie a pomer na 100 gazdovstiev bol 

nasledovný: 

10 gazdovstiev do 10 kj 

55 gazd. 10 – 20 kj 

21 gazd. 20 – 30 kj. 

11 gazd. 30 – 50 kj. 

3 gazd. 50 kj. a viac.83 

Majetkové vlastníctvo miestneho obyvateľstva sa nezväčšilo, ale 

naopak, lepšie postavenie nadobudli prisťahované osoby. Osídľovanie 

Sriemu bolo menšieho rozsahu ako v Báčke a Banáte, a nezapríčinilo väčšiu 

zmenu etnického a sociálneho zloženia obyvateľstva. Väčšina prisťahovalcov 

boli Srbi v dôsledku, čoho sa ich počet zvýšil na úkor Chorvátov. Založených 

bolo 24 osád, do ktorých sa nasťahovalo 1 755 rodín. Nejestvujú údaje 

o tom, koľko presne osôb sa prišlo.84 Na rozdiel od Báčky a Banátu malo 

osídľovanie v Srieme v rámci pozemkovej reformy výraznejší sociálno-

ekonomický charakter ako národno-politický. Bolo to podmienené aj inou 

etnickou štruktúrou obyvateľstva (Srbi a Chorváti mali väčšinu). Nové sídla 

sa v Srieme zakladali viac na veľkostatkárskych pustatinách a menej 

v blízkosti starých osád. Zakladali sa bez akéhokoľvek plánu. Pre Sriem bolo 

typické aj to, že si obce vo väčšine prípadov ponechali svoje majetky a len 

málo bolo rozdelených v rámci pozemkovej reformy. Podľa pozemkovej 

reformy sa väčšinou delili pozemky veľkostatkárov.85 

 

 

 

 
83 LILGE, Karol: Stará Pazova monografia. Myjava : Tlačou a nákladom daniela Pažického na Myjave, 1932, s. 

180-181. 
84 GAĆEŠA, Nikola L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Sremu 1919 – 1941, s. 303-307. 
85 Tamže, s. 225 a 315. 
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Výsledky pozemkovej reformy a kolonizácie 

Priebeh pozemkovej reformy bol zo začiatku živelný a neorganizovaný. 

Nikto presne nevedel, koľko ľudí dostane pôdu a kde. Štátna administratíva 

často reagovala až dodatočne. Počiatočné právne úpravy mali väčšinou na 

začiatku formu nariadení a až dodatočne boli nahradené zákonmi. Zákony 

týkajúce sa pozemkovej reformy boli neprehľadné. Rozhodnutia nižších 

úradov často odporovali rozhodnutiam vyšších a naopak. Namiesto zo 

sociálneho hľadiska sa reforma uskutočňovala z etnicko-politického. Maďari, 

Nemci a Rumuni boli vylúčení z pozemkovej reformy a Slováci a Rusíni boli 

diskriminovaní. Z pohľadu väčšiny obyvateľov vo Vojvodine, kde národné 

menšiny ako Nemci, Maďari, Rumuni, Slováci, Rusíni tvorili asi 2/3 

všetkého obyvateľstva,, mala pozemková reforma charakter kolonizácie a nie 

pozemkovej reformy. Privilegované postavenie pri prideľovaní pôdy mali 

prisťahovaní srbskí veteráni a kolonisti pred starousadlíkmi, čo zvyšovali 

sociálne napätie v oblasti. Čo sa týka veľkostatkov, pozemková reforma sa 

neuskutočňovala všade rovnako. Nepomerne viac pôdy sa odobralo 

maďarským, nemeckým veľkostatkárom a cudzím štátnym príslušníkom ako 

srbským a chorvátskym veľkostatkárom. 

Ďalším výsledkom kolonizácie a pozemkovej reformy bolo navýšenie 

počtu pravoslávneho obyvateľstva v prostredí, kde predtým prevládali 

evanjelici a katolíci. 

Z hospodárskeho hľadiska došlo vo všeobecnosti k zanedbaniu 

obrábania pôdy, lebo najmä vojnoví veteráni, prisťahovalci, ale aj chudobní 

roľníci nemali potrebný záprah, hospodárske stroje a prístroje, a preto boli 

nútení dať svoje pole zorať bohatším roľníkom za peniaze, čo sa dialo 

väčšinou povrchne. Potom nemali hojivo na hnojenie polí a keď ho mali tak 

sa často stávalo, že polia nepohnojili, očakávajúc, že budúci rok dostanú inú 

pôdu. Takže pôda zostala bez živín. Nedostatkom bolo, že na tých istých 

poliach každoročne siali za sebou tie isté plodiny, v dôsledku čoho sa pôde 

odoberali živiny.86 Niektorí vojnoví veteráni sa na pridelenom majetku ani 

neusadili alebo sa usadili v mestách, prípadne sa vrátili do rodného kraja. 

Pôdu potom prenajímali miestnym bohatým roľníkom. Štát na to reagoval 

nariadením o veteránoch z 18. decembra 1919, podľa ktorého mali pôdu 

dostať iba veteráni-roľníci a ostatní mali dostať náhradu.87 Nakoniec aj štát 

dal prednosť ekonomickému zisku a postupne sa od pozemkovej reformy 

upúšťalo v prospech ponechania veľkostatkov. 

Povojnové sociálne napätie sa zmiernilo iba čiastočne, lebo nielenže 

mnohí miestni roľníci nedostali pôdu, alebo jej dostali málo, ale pribudli aj 

noví obyvatelia, ktorí sa stali konkurenciou pre starousadlíkov. Zo 

sociálneho hľadiska bola pozemková reforma úspešná iba sčasti, a tá časť 

chudoby, ktorá dostala pôdu, si tak mohla zabezpečiť aspoň najnutnejšie 

 
86 Dr. Ák: Z hospodárského života juhoslovanských Slovákov, s. 14-15. 
87 RUŽIĆ, Snježana: Agrarna reforma i kolonizacija, s. 235. 
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potraviny.88 Neprehľadné agrárne predpisy, neurčité kompetencie úradov, 

riadenie reformy a kolonizácie najsilnejšími srbskými politickými stranami 

boli živnou pôdou rozsiahlej korupcii a machináciám pri rozdeľovaní pôdy. 

Typickou balkánskou vlastnosťou bolo, že sa často zákony, nariadenia, 

predpisy nerešpektovali alebo prispôsobovali podľa okolností. 

Najviac pôdy sa rozdelilo na začiatku reformy v rokoch 1920 – 1922. 

Výsledok kolonizácie a pozemkovej reformy bol taký, že miestni pozemkoví 

záujemcovia v Báčke dostali 85 446 kj., v Banáte 84 169 kj. a v Srieme 

103 251 kj. Majetkové postavenie roľníkov  vo Vojvodine sa ani po 

pozemkovej reforme veľmi nezlepšilo a v roku 1939 bolo nasledovné: 

1. Poľnohospodárskych robotníkov a bezzemkov  okolo 30 % 

2. Chudobných roľníkov, ktorí vlastnili len málo pôdy okolo 50 % 

3. Stredných roľníkov (10 a viac kj.) okolo   okolo 15 % 

4. Bohatých roľníkov a veľkostatkárov okolo  okolo 5 %.89 

Pre Slovákov bola pozemková reforma diskriminačná, lebo dostali málo 

zeme, „a z jedného jutra pri zvyčajnom hospodárení veru nik nevyžije... 

A hospodárske zariadenia zadovážiť si je tiež ťažká vec pre chudobu pri tak 

malom prídele.“90 Postavenie Slovákov v rámci pozemkovej reformy sa 

výrazne nezlepšilo ani volebnou spoluprácou Slovenskej národnej strany 

v Juhoslávii s vládnymi srbskými stranami, ako bola demokratická strana 

a radikálna strana. Jedným z dôvodov,  prečo Slovenská národná strana 

podporila vo voľbách v roku 1923 odštiepených radikálov a v rokoch 1925 

a 1927 radikálnu stranu, bolo, že očakávala kladnejší postoj štátnych 

inštitúcií pri prideľovaní pôdy Slovákom v rámci pozemkovej reformy. Vo 

volebnom programe Slovenskej národnej strany v roku 1923 bola aj 

požiadavka zákonnej úpravy prideľovania pôdy na základe rovnoprávnosti 

Slovákov a Srbov. Požadovalo sa, aby prednostné právo na prídel pôdy mali 

roľníci, „ktorí zem obrábajú a zem nemajú“.91 Pravdepodobne tu mysleli na 

poľnohospodárskych robotníkov a teda bezzemkov a chudobných roľníkov. 

Tiež žiadali, aby sa pôda pridelila aj československým legionárom. Svoje 

požiadavky strana zopakovala aj pred voľbami v roku 1925, podpísaním 

volebnej dohody s radikálnou stranou 20. decembra 1924 v Novom Sade. 

V 8. bode požadovali, aby boli Slováci pri prideľovaní agrárnej zeme 

a majetkov (gruntov) rovnoprávnymi so Srbmi, Chorvátmi, a Slovincami 

a aby sa ich žiadostiam čím skôr vyhovelo.92 Podobne aj reorganizovaná 

Slovenská národná roľnícka strana mala v programe osobitný bod týkajúci 

sa pozemkovej reformy v ktorom stálo: „Žiadame, aby sa agrárna reforma 

spravedlive prevádzala a pri tom, aby sa bral zreteľ aj na našu chudobu v tej 

 
88 Dr. Ák: Z hospodárského života juhoslovanských Slovákov, s. 14-15. 
89 GAĆEŠA, Nikola, L.: Agrarna reforma i kolonozacija u Bačkoj 1918 – 1941, s. 253. 
90 SIRÁCKY, Ján: Pozemková reforma a jej nedôsledné uskutočňovanie, s. 153-154. 
91 LABÁTH, Andrej: Naša politika od prevratu dodnes, s. 42. 
92 Zápisnica. In: Národná jednota, 1925, roč. 6, č. 1, s. 1. 
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istej miere, ako čo sa berie ohľad i na chudobné vrstvy národa srbsko-

chorvátsko-slovinského.“93 Nespokojnosť miestneho obyvateľstva vrátane 

Slovákov spôsobila, že štátna vrchnosť postupne upustila od úplného 

rozdelenia veľkostatkov prisťahovalcom, veteránom, kolonistom. Prideľovanie 

pôdy týmto cudzincom sa postupne obmedzilo a nakoniec zastavilo. 

 

Resumé: 

Slovaks in Vojvodina and land reform and colonisation in Yugoslavia (1918 – 

1941) 

The most important sector of the economy in the Kingdom of Serbs, Croats 

and Slovenes thus Yugoslavia in the years 1918 - 1941 was agriculture. Land 

issues played an important role in the internal policy of the Yugoslav governments 

in the years 1919 – 1941. In the years 1919 – 1931, colonization and land reform 

took place in those areas that were previously part of Austria-Hungary. The goal of 

colonization in Vojvodina was improving the ethnic structure in those areas where 

the Serbs did not have a majority. A suitable resource was dividing the land of large 

landowners who were not of Slavic or South Slavic origin. Most of the land was 

allocated to Serbian war veterans, an average of 4,60 ha. About 1,72 ha were given 

to other Serbian immigrants. Local farmers in Vojvodina (Bačka, Banat and Srem), 

including Slovaks, received an average of 0,55 ha, which was insignificant. The 

problem of landless and small Slovak farmers was not solved and their economic 

situation worsened. It concerned half of the Slovaks in Vojvodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 LABÁTH, Andrej: Naša politika od prevratu dodnes, s. 65. 
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Nový pohľad na stavebný vývoj sakrálnych stavieb na 

Bratislavskom hrade 

 

Martin Illáš 
 

V rokoch 1958 a 1965 ‒ 1966 prebehol archeologický výskum 

komplexu sakrálnych a profánnych murovaných stavieb na hornej východnej 

terase Bratislavského hradu pod vedením B. Pollu, T. Štefanovičovej a A. 

Fialu. Výsledky výskumu boli podrobne publikované vo dvoch základných 

štúdiách,1 pričom niektoré čiastkové aspekty odkrytých architektúr sa stali 

predmetom viacerých špecializovaných prác.2 Publikované výsledky výskumu 

a interpretácia odkrytých nálezových situácií a celkov sú od času ich 

zverejnenia v podstate všeobecne prijímané a neprešli takmer žiadnou 

diskusiou s výnimkou korekcií datovania jednotlivých hrobov alebo 

jednotlivých stavebných fáz komplexu murovaných objektov,3 resp. 

s výnimkou korekcie datovania spoluautorkou výskumu.4 

Je nesporné, že archeologický výskum komplexu včasnostredovekých 

murovaných stavieb a pohrebiska na Bratislavskom hrade patrí 

k priekopníckym výskumom veľkomoravskej architektúry na Slovensku 

a svojou včasnou a komplexnou publikáciou a spracovaním vyčnieva 

(predovšetkým vďaka aktívnemu prístupu nedávno zosnulej spoluautorky 

výskumu) spomedzi iných archeologických kampaní na území Slovenska, 

ktoré priniesli objavy veľkomoravskej sakrálnej architektúry a ktoré doteraz 

neboli ani po desaťročiach od ich realizácie publikované spôsobom 

a v rozsahu zodpovedajúcom ich dôležitosti a významu (napríklad v prípade 

 
1 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, Kostol sv. Salvátora a pohrebisko na 

Bratislavskom hrade. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica, 1967, roč. 18, s. 151-

216; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí. Bratislava : Obzor, 1975. 
2 Napríklad STRUHÁR, Alojz: Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku. Bratislava : Pallas, 

1977, s. 130; FIALA, Andrej: Výtvarný prejav veľkomoravskej baziliky na Bratislavskom hrade. In: Pamiatky 

a múzeá, 1999, č. 4, s. 5-8; FIALA, Andrej: Výtvarný prejav staroslovanskej baziliky na Bratislavskom hrade. 

In: Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum, 2007, č. 2, s. 103-113; HANULIAK, 

Milan: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9. ‒ 10. storočí na území Slovenska. Archaeologica 

Slovaca Monographiae VIII. Nitra : AÚ SAV, 2004, s. 46, 258; BOTEK, Andrej: Veľkomoravské kostoly na 

Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období. Bratislava : Post Scriptum, 2014, s. 65-80; BOTEK, 

Andrej: Veľkomoravská bazilika na Bratislavskom hrade. In: Verbum historiae, 2014, roč. 1, s. 7-34. 
3 Napríklad FIALA, Andrej: Výtvarný prejav veľkomoravskej, s. 6; FIALA, Andrej: Výtvarný prejav 

staroslovanskej, s. 104; VANČO, Martin: Počiatky kresťanskej architektúry – Veľkomoravská sakrálna 

architektúra na Slovensku. In: BAKOŠ, Ján a kol.: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Bratislava : 

Veda, 2002, s. 28-29, 46. 
4 Korekcie publikované autorkou výskumu sa týkajú najmä datovania vzniku 1. kostola [ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Slovanská a veľkomoravská Bratislava. In: HORVÁTH, Vladimír – LEHOTSKÁ, Darina – PLEVA, 

Ján (eds.): Dejiny Bratislavy. Bratislava: Obzor, 1978, s. 36; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana et al.: Najstaršie 

dejiny Bratislavy. Bratislava: Elán, 1993, s. 301-302; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 

období Veľkej Moravy. Sakrálne stavby pohrebisko z 9. až zo začiatku 13. storočia. In: ŠEDIVÝ, Juraj – 

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.): Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. 

Brezalauspurc na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 325, 326; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: 

Bratislava a Devín. In: KOUŘIL, Pavel (ed.): Velká Morava a počátky křesťanství. Brno : AÚ AVČR Brno, 

2014, s. 244]. 
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výskumov veľkomoravského dvorca a kostola na Kostolci v Ducovom, Kostola 

sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu alebo Kostola sv. Juraja 

v Nitrianskej Blatnici). Napriek tomu však nemožno považovať zhodnotenie 

objavu komplexu veľkomoravskej baziliky a jej nasledujúcich stavebných 

úprav na Bratislavskom hrade za uzavreté, ak neprebehla diskusia 

k publikovaným záverom autorov výskumu, a to nielen preto, že samotná 

publikovaná interpretácia prináša so sebou viacero závažných otázok, ale aj 

preto, že samotní autori prezentovali viaceré svoje závery len ako rámcové 

(najmä pokiaľ ide o datovanie niektorých stavebných úprav), prípadne ich 

formulovali len ako pravdepodobné, a tým implicitne ako stále otvorené. 

V publikovanom spracovaní výsledkov výskumu si nemožno nevšimnúť ani 

viaceré nezrovnalosti v relatívnom datovaní stavebných fáz a v celkovom 

obraze stavebného vývoja sakrálnych a profánnych stavieb, na ktoré autor 

tohto príspevku narazil pri štúdii umelecko-historických aspektov 

objavených architektúr. 

Cieľom tohto príspevku je prispieť k diskusii o interpretácii uvedených 

nálezov predovšetkým s prihliadnutím na niektoré otvorené alebo len 

rámcovo formulované interpretácie, a to s primárnym zameraním na objekt I. 

(1. kostol), t. j. veľkomoravskú baziliku. Východiskom sú predovšetkým dve 

základné štúdie a v nich uvedený opis topografie terénu, opis nálezových 

situácií, objektov, hrobov, ich vzťahov, datovanie a interpretácia vývoja 

lokality, ako aj pôdorys stavieb a plán pohrebiska;5 tieto práce a v nich 

uvedené údaje, informácie a interpretácie sa ďalej v nasledujúcom texte 

preberajú spravidla bez uvádzania priamych odkazov okrem prípadov, kedy 

je potrebné upozorniť na dôležitú skutočnosť alebo údaj. Tento príspevok nie 

je zameraný na polemiku či revíziu datovania jednotlivých hrobov 

a predmetov, na ktorých je datovanie hrobov založené, ale rešpektuje ho tak, 

ako je uvedené v základnej literatúre, hoci v neskoršej literatúre mohlo dôjsť 

k úprave datovania niektorých typov predmetov (napríklad v prípade 

esovitých záušníc6); na interpretáciu relatívnej chronológie skúmanej 

lokality, ktorej analýza je predmetom tohto príspevku, to však nemá zásadný 

vplyv. Tento príspevok sa zameriava na kritiku datovania a vzájomného 

vzťahu stredovekých stavebných fáz komplexu murovaných stavieb založenú 

na analýze vertikálnej a horizontálnej stratigrafie jednotlivých objektov a 

hrobov.  

Základná literatúra aj neskoršie čiastkové či stručné spracovania 

 
5 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika a ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: 

Bratislavský hrad v 9. st., s. 57-84, 120-129 vrátane obrázkov a pôdorysu skúmanej lokality. 
6 FUSEK, Gabriel: Gräber mit Arpadenmünzen aus dem Gräberfeld von Šindolka in Nitra. In: Slovenská 

archeológia, 1998, roč. 46, s. 71-118; ŠTEFAN, Ivo: Příspěvek k chronologii a výpovědním možnostem 

esovitých záušnic. In: Studia Mediaevalia Pragensia, 2009, roč. 9, s. 171-205 alebo UNGERMAN, Šimon: 

Počátky mladohradištních pohřebišť na Moravě. In: UNGERMAN, Šimon – PŘICHYSTALOVÁ, Renáta – 

ŠULC, Michal – KREJSOVÁ, Jana (eds.): Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 

Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 220-239, 233-236. 
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prezentujú pomerne jasný obraz odkrytej situácie. Možno ho zhrnúť takto: 

zahĺbený laténsky objekt,7 v jeho bezprostrednom susedstve zrejme rímska 

murovaná stavba zachovaná v nepatrnom torze (bez konkrétneho datovania; 

len s ohľadom na neskoršie výskumy Bratislavského hradu ju možno datovať 

najskôr do 1. storočia p. n. l.), päť stredovekých murovaných objektov, 

z ktorých tri sú situované vo vzájomnej superpozícii [objekt I. (1. kostol), 

objekt II. (veža a múr), objekt III. (2. kostol)] a dva sú situované samostatne 

severne od predchádzajúcich troch [objekt IV. (schodište prepoštstva), objekt 

V. (karner)], a pohrebisko rozkladajúce sa prevažne na juh a na sever od 

trojice prekrývajúcich sa murovaných objektov a v okolí dvoch samostatne 

stojacich murovaných objektov, sčasti v subpozícii, resp. v superpozícii 

k niektorým z týchto murovaných objektov, ale aj v ich interiéri.  

Stredoveké murované objekty sú interpretované relatívne jednoznačne, 

ich absolútne datovanie je však z rôznych pochopiteľných dôvodov len viac či 

menej rámcové.  

Objekt I. (1. kostol) je interpretovaný ako sakrálna stavba s pôdorysom 

baziliky zachovaným len v torze západnej časti pôdorysu (v rozsahu časti 

južného a západného múru a troch dvojíc interiérových pilierov 

trojlodia). Jeho vznik je datovaný od doby okolo polovice 9. storočia po 3. 

tretinu 9. storočia a jeho zánik do priebehu 10. storočia (užšie datovanie 

zániku stavby kolíše tak medzi jednotlivými prácami autorov výskumu, ako 

aj v rámci niektorých ich štúdií samotných8). Datovanie objektu sa opiera 

predovšetkým o datovanie štyroch najstarších hrobov (53, 69, 174, 177).  

Objekt II. (veža a na ňu nadväzujúci múr) nachádzajúci sa podľa 

textového opisu v čiastočnej superpozícii k objektu I. (1. kostolu) je 

interpretovaný ako časť nedokončeného opevnenia hornej východnej terasy 

Bratislavského hradu, hoci sa objavuje aj náznak pochybnosti o tejto 

interpretácii.9 Datovanie jeho vzniku do priebehu 10. storočia sa v podstate 

opiera len o všeobecný stratigrafický vývoj lokality a o rekonštruované dejiny 

Bratislavského hradu.10 Zánik objektu II. sa datuje vznikom objektu III. (2. 

kostola). Objekt II. podľa textového opisu porušuje niekoľko starších, bližšie 

však nedatovateľných hrobov (149, 175, 176, 193, 196) a sám je porušený, 

resp. prekrytý len jediným hrobom (187; lebka označená ako hrob 186 sa 

nachádzala len v zásype hrobu 187 a pochádza zrejme zo staršieho 

porušeného hrobu, ktorého polohu ale nemožno identifikovať). 

Objekt III. (2. kostol) sa nachádza v superpozícii k objektu I. (1. 

kostolu) aj k objektu II. (veži) a porušuje dva staršie hroby (141, 177). 

Interpretovaný je ako východná časť pôdorysu kostola v rozsahu východného 

 
7 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9. storočí, s. 13. 
8 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 212; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 74, 116; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v období, s. 326. 
9 V ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v období, s. 326 sa táto interpretácia uvádza s otáznikom. 
10 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 168-173, 212; 

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 69-70, 116. 
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záveru lode, štvoruholníkového presbytéria a oltára, pričom priamo využíva 

murivá objektu I. (1. kostola). Jeho vznik je datovaný na začiatok 11. 

storočia alebo dokonca už na prelom 10. a 11. storočia,11 a to výslovne na 

základe interpretácie písomných prameňov z 12. až 13. storočia 

dokladajúcich existenciu kapituly, resp. Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa na 

Bratislavskom hrade.12 Zánik objektu III. je datovaný do doby krátko po roku 

1221 na základe písomných prameňov informujúcich o presťahovaní 

patrocínia kostola z hradu do podhradia.13 

Objekt IV. (schodište prepoštstva) sa nachádza na sever od objektu I. 

(1. kostola), resp. objektu III. (2. kostola) bez dochovaného stavebného 

spojenia. Interpretovaný je ako pozostatok budovy prepoštstva, pričom 

vzhľadom na konfiguráciu muriva išlo najskôr jeho schodišťovú časť. Jeho 

vznik je datovaný len rámcovo do 11. až 12. storočia. Objekt IV. podľa 

textového opisu pohrebiska porušuje väčší počet starších hrobov (29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 56, 60, 81), sám nie je prekrytý 

žiadnym hrobom. 

Objekt V. (karner) sa nachádza na sever od objektu I. (1. kostola), resp. 

objektu III. (2. kostola) a na západ od objektu IV. (schodišťa prepoštstva). Je 

jednoznačne interpretovaný ako rotunda s funkciou karnera, ktorá však 

nebola na tento účel nikdy využitá. Vznik objektu V. sa vzhľadom na 

absenciu kostrových pozostatkov v jej interiéri datuje na samotný záver 

existencie komplexu sakrálnych a profánnych stavieb. Objekt V. porušuje 

podľa textového opisu niekoľko starších hrobov (57, 68, 55, 64). 

Napriek tomu, že základná literatúra (ale aj nadväzujúce čiastkové či 

stručné spracovania výskumu) pomerne jednoznačne formuluje interpretáciu 

objektov, ako aj ich vzájomné vzťahy a ich datovanie, treba uviesť, že 

obsahuje niekoľko nezrovnalostí, rozporov medzi zakresleným pôdorysom 

lokality a textovým opisom odkrytých situácií a chybných opisov a lokalizácií 

hrobov a chýbajú v nej opisy niektorých hrobov zakreslených na pôdoryse 

náleziska.  

Uvádza sa napríklad, že nad najstarším murivom zachyteným na 

lokalite vybiehajúcim spod základov veže objektu II. a interpretovaným ako 

murivo zaniknutého rímskeho objektu ležal hrob,14 avšak tento hrob nie je 

ani zakreslený na pôdoryse lokality ani opísaný a číslovaný v zozname 

hrobov. Na pôdoryse lokality sa pritom v tesnom južnom susedstve pri 

rímskom murive (nie však nad ním) nachádza nečíslovaný a v textovej časti 

nespomínaný detský hrob ležiaci na južnom sokli (možno pod ním?) 

 
11 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislava a Devín, s. 244. 
12 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 168-169; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 69. 
13 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 169; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 69. 
14 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 162; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 62-63. 
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v severnom úseku veže.  

Podobné nezrovnalosti sa týkajú aj ďalších hrobov zakreslených na 

pôdoryse lokality: pod hrobom 120 sa nachádza nečíslovaný hrob, pri hrobe 

60 leží neopísaný hrob číslovaný nesystematickým číslom 4c (nemôže ísť 

o tlačovú chybu, pretože všetky čísla od 40 po 49 sú na pôdoryse zapísané), 

zakreslené sú dva hroby s číslom 3 (ten v objekte IV. má byť správne 

číslovaný ako hrob 39), chýba textový opis hrobu 73 zakresleného na 

pôdoryse lokality. Niektoré nezrovnalosti sa týkajú nedôsledného 

uplatňovania deklarovanej metódy považovať za hrob aj každý nález 

samostatne ležiacej lebky:15 napríklad pod hrobom, resp. vedľa hrobu 110 sa 

nachádzajú dve nečíslované lebky. Mnohé kresby hrobov na pôdoryse 

lokality nezodpovedajú ich textovému opisu (napr. 58, 130). Viaceré 

superpozície hrobov, ktoré sú  zrejmé z pôdorysu lokality, nie sú uvedené 

v textovom opise hrobov, hoci iné superpozície uvádzané sú. 

V textovom opise hrobov sú uvedené aj údaje o subpozícii hrobov 

k murovaným objektom, no podľa pôdorysu lokality je takých hrobov viac. 

V prípade objektu II. (múru) sú výslovne ako ním prekryté alebo porušené 

uvedené len hroby 149, 175, 176, 193 a 196, no podľa pôdorysu lokality ide 

zrejme aj o hroby 189, 190, 191 a 192. V prípade objektu IV. (schodišťa 

prepoštstva) sú ním podľa textového opisu porušené hroby 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 56, 60 a 81, ale z pôdorysu lokality 

vyplýva, že išlo aj o hroby 39, 53, 54 a 131. V prípade objektu V. (karneru) 

sa výslovne uvádza len porušenie hrobov 57, 68, 55 a 64, ale podľa pôdorysu 

lokality k nim patrí prinajmenšom aj hrob 41.  

Viaceré hroby, ktoré sú textovým opisom lokalizované do konkrétneho 

priestorového vzťahu k častiam objektu II. vyjadreného určením svetovej 

strany, sú podľa pôdorysu lokality v inom priestorovom vzťahu k tomuto 

objektu. Hroby 183, 184, 185 a 189 sa podľa ich opisu majú nachádzať 

„južne od vežovej stavby“, no podľa pôdorysu lokality ležia južne od 

samostatného múru objektu II., nie od veže objektu II. Naopak, hroby 142, 

159 a 214 sa podľa pôdorysu lokality nachádzajú južne od veže objektu II., 

no v ich opise sa táto poloha neuvádza. Iné hroby ležiace južne od veže 

objektu II. sa uvádzajú s lokalizáciou „v južnej časti pohrebiska“ (199, 200, 

202, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221) alebo „juhozápadne od vežovej 

stavby“ (188). Niekoľko hrobov sa uvádza s lokalizáciou „juhovýchodne od 

vežovej stavby“ (163, 164, 165, 166, 167), no podľa pôdorysu lokality to platí 

len pre jeden z nich (163), kým zvyšné (164, 165, 166, 167) ležia južne od 

múru objektu II. Tieto nezrovnalosti nie sú bezvýznamné. Sú dôležité pre 

posúdenie stratigrafického vzťahu hrobov k deštrukcii veže objektu II. 

Aj v prípade hrobov ležiacich v priestore južne od múru objektu I. (1. 

kostola), resp. objektu III. (2. kostola) a severne od objektu II. (múru), t. j. 

 
15 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 195; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 76. 
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medzi kostolom a múrom opevnenia, sú nezrovnalosti spočívajúce 

v rozdielnosti textového opisu situácie a jej zakreslenia na pôdoryse lokality. 

Textový opis sem lokalizuje hroby 148, 150, 151, 152, 153, 155 a 186, no 

hrob 155 leží na úplne inom mieste (juhozápadne od veže objektu II.). Podľa 

pôdorysu lokality sa v tomto úzkom priestore nachádzajú aj hroby 158, 168, 

169, 170 a 171, čo sa však v textových opisoch situácie a samotných hrobov 

vôbec neuvádza. 

Na základe nálezov predmetov v hroboch je podľa základnej literatúry 

možné datovať niekoľko desiatok hrobov.16 Datovanie je spravidla rámcové, 

niekedy veľmi široké (napríklad len do poveľkomoravského obdobia 

vymedzeného 2. polovicou 10. storočia a 12. storočím), v iných prípadoch 

užšie. Najužšie datovanie umožňujú nálezy mincí z 11. a 12. storočia. Na 

základe kombinácie datovaní viacerých rôzne datovaných nálezov (napríklad 

rôznych typov záušníc) objavených v jednom hrobe je možné datovanie 

takých hrobov zúžiť. Rovnako superpozícia niekoľkých širšie datovaných 

hrobov umožňuje zúžiť ich absolútne datovanie do kratších časových úsekov. 

Vzťahy superpozície a subpozície k absolútne datovaným hrobom umožňujú 

aj rámcové datovanie niektorých hrobov, ktoré sú bez nálezov. Takéto 

datovanie hrobov na pohrebisku má nevyhnutne rezervy a len relatívnu 

platnosť, ale umožňuje v konkrétnejších črtách zachytiť chronologické 

zaradenie hrobov s cieľom objasniť relatívne stratigrafické vzťahy (viď 

obrázok 1). 

Na základe opísaných nezrovnalostí, predovšetkým tých, ktoré sa 

týkajú vzťahu deštrukcie veže objektu II. k hrobom ležiacim v jej južnom 

susedstve, ale aj ďalších, týkajúcich sa najmä vzťahu murív jednotlivých 

objektov, na základe korekcií týchto nezrovnalostí a na základe datovania 

hrobov a ich logických vzťahov k murovaným objektom je možné vysloviť 

viaceré dôležité závery: 

1. Okrem štyroch absolútne datovaných hrobov z 9. až 1. polovice 10. 

storočia (53, 69, 174, 177) nie je, bohužiaľ, možné spoľahlivo identifikovať 

ďalšie hroby patriace k najstaršej, veľkomoravskej fáze existencie objektu I. 

(1. kostola), t. j. do 9. až 1. polovice 10. storočia. Nie je totiž možné 

automaticky takto datovať hroby nachádzajúce sa pod základmi 

nasledujúcej stavebnej fázy, t. j. objektu II., pretože tieto hroby sú buď úplne 

bez nálezov alebo iba s nálezom, ktorý nemožno datovať (193). Ani iné 

kritériá nedovoľujú vymedziť skupinu najstarších hrobov. Za možný spoločný 

špecifický znak najstarších hrobov nemožno považovať relatívne najväčšiu 

hĺbku hrobu charakteristickú zasekaním hrobu do skalného podložia alebo 

uložením hrobu priamo na skalné podložie, pretože medzi takto uloženými 

hrobmi (13, 23, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 

128, 129, 132, 141, 177) sa nachádzajú hroby datované do rôznych období 

 
16 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 194-208; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 74-84. 
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a to od 9. až 1. polovice 10. storočia (53, 177) cez 2. polovicu 10. až 11. 

storočie (132) až po koniec 11. storočia (58, 129). Prevažná väčšina takto 

uložených hrobov pritom dominuje severnej časti pohrebiska, kde skalnaté 

podložie vystupovalo oveľa vyššie než v južnej časti pohrebiska. Ako možný 

špecifický znak najstarších hrobov nemožno použiť ani uloženie nebohého do 

rakvy (165, 203, 204, 217) doložené prítomnosťou kovaní rakiev alebo 

klincami (čo sa považuje za indíciu veľkomoravského datovania hrobov 

napríklad v Uherskom Hradišti – Starom Měste),17 pretože sú medzi nimi 

hroby datované do mladších období (hrob 165 na koniec 11. až do 1. polovice 

12. storočia, hrob 203 do 11. storočia). Iba na základe subpozície k hrobom 

datovaným do 11. storočia je možné niektoré hroby bez nálezov rámcovo 

datovať do 9. až 11. storočia (78, 145, 150, 151, 152, 204, 211, 212, 217; 

pozri obrázok 1 – hroby vyznačené sivou farbou); je zaujímavé, že okrem 

jedného (78) všetky ležia na juh od objektu I. (1. kostola). 

2. Nové vysvetlenie je možné formulovať vo vzťahu k datovaniu zániku 

objektu I. (1. kostola). Na lokalite nie je prítomný žiadny doklad zániku 

objektu I. (1. kostola) ako celku dlhšiu dobu pred vznikom objektu III. (2. 

kostola), ktorý bezprostredne prekrýva murivá objektu I. (1. kostola). 

Stavebná deštrukcia objektu I. (1. kostola) pozostávajúca len zo zlomkov 

omietok a omietok s freskami je na nálezisku prítomná len na svahu južne 

od objektu I. (1. kostola), vo vrstve deštrukcie objektu II. (veže) v interiéri 

objektu I. (1. kostola), resp. v interiéri objektu III. (2. kostola), ďalej pod 

základmi objektu II. (veže) a pod základmi presbytéria objektu III. (2. 

kostola).18 Murivo objektu I. (1. kostola) však nie je porušené žiadnym 

hrobom, ktorý by tu bol uložený po zániku tejto prvej sakrálnej stavby. 

Naopak, všetky hroby objekt I. (1. kostol) rešpektujú. A dôležité je, že objekt 

I. (1. kostol) je rešpektovaný aj objektom II. (vežou a múrom). Z textových 

opisov nálezovej situácie síce vyplýva, že veža objektu II. by mala sčasti 

prekrývať južný múr objektu I. (1. kostola), no toto konštatovanie nie je bez 

pochybností (pozri ďalej). Až objekt III. (2. kostol) prekrýva murivá objektu I. 

(1. kostola) a priamo využíva ich hmotu, z čoho vyplýva, že boli pre štruktúru 

objektu III. (2. kostola) priamo determinujúce. 

3. Za doklad zániku funkcie objektu I. (1. kostola) sa považuje 

prítomnosť hrobov 28 a 141 v jeho interiéri; majú dokladať presun 

pochovávania z južného susedstva kostola na jeho plochu po jeho deštrukcii. 

Ide síce o hroby uložené v interiéri objektu I. (1. kostola), no to nemôže byť 

samo osebe dôkazom zániku kostola. Oba hroby sú orientované kanonicky, 

sú bez nálezov a predovšetkým nie sú v superpozícii k objektu I. (1. kostolu) 

 
17 Napríklad GALUŠKA, Luděk: Kirchliche Architektur des großmährischen Veligrad und die Besiedlung des 

Machtzentrums. In: POLÁČEK, Lumír – MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, Jana (eds.): Frümittelalterliche Kirchen 

als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. Brno : AÚ AVČR 

Brno, 2010, s. 170. 
18 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 158, 159; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 61, 62. 
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a neobsahujú v zásype materiál z deštrukcie objektu I. (1. kostola). Hrob 141 

je len v subpozícii k mladšiemu objektu III. (2. kostolu). Oveľa 

pravdepodobnejšou interpretáciou je, že ide o typické interiérové kostolné 

hroby uložené počas plnenia funkcie objektu I. (1. kostola). Mohlo by tak ísť 

o jediné známe veľkomoravské hroby uložené do interiéru lode kostola na 

Slovensku. Ich konkrétne datovanie však nie je možné, pretože, ako vyplynie 

z ďalšieho, doba, po ktorú bol objekt I. (1. kostola) plne funkčný, bola zrejme 

omnoho dlhšia, takže uvedené dva hroby mohli byť do jeho interiéru uložené 

aj neskôr.  

Je možné, že alternatívu veľkomoravského datovania uvedených dvoch 

interiérových hrobov pôvodne zvažovali aj autori výskumu, o čom môže 

svedčiť veta: „Po zániku baziliky sa do jej bývalého priestoru 

nepochovávalo.“,19 ktorá je v úplnom rozpore s ostatnými súvisiacimi 

interpretáciami týkajúcimi sa uvedených dvoch hrobov, z ktorých, naopak, 

vyplýva, že podľa autorov sa v priestore zaniknutej baziliky začalo 

pochovávať práve až po jej údajnom zániku. 

4. Dôkazom zániku objektu I. (1. kostola) má byť vznik objektu II. (veže 

a múru). Murivo objektu II. (veže) podľa textového opisu má však k murivu 

objektu I. (1. kostolu) nejasný vzťah. Buď sa uvádza, že murivo objektu II. 

(veže) „prilieha“ k murivu objektu I. (1. kostola), alebo sa uvádza, že ho 

„prekrýva“, prípadne „nadstavuje“.20 Z fotografickej dokumentácie, ktorá 

zachytáva kontakt muriva objektu I. (1. kostola) s murivom objektu II. (veže) 

v blízkosti hrobu 14821 nie je badateľný žiadny presah muriva objektu II. 

(veže) nad murivo objektu I. (1. kostola). Na fotografii, na ktorej je vidieť 

začistený profil rezu murivom objektu II. (veže) a južným murivom objektu 

III. (2. kostola) v mieste ich prerušenia vrcholnostredovekou priekopou22 je 

možné pozorovať značnú hĺbku základov veže, avšak nie je zreteľné, či tieto 

základy siahajú aj pod murivo objektu III. (2. kostola), ktoré dodržuje v 

presnej línii orientáciu južného múru objektu I. (1. kostola). Práve len 

v tomto mieste je možné subpozíciu objektu II. (veže) voči objektu III. (2. 

kostolu) pozorovať na pôdoryse lokality.23 Dôležitý je z tohto hľadiska opis 

vzájomného vzťahu murív v priestore juhozápadného nárožia objektu I. (1. 

kostola) a v blízkosti hrobu 177,24 ktorý konštatuje, že murivo objektu III. (2. 

kostola) prekrývalo murivo objektu I. (1. kostola) ako svoj základ a že len 

svojou južnou časťou prekrývalo aj severný okraj muriva objektu II. (veže). 

 
19 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 170. 
20 Tamže, s. 161, 165, 170; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 62, 67, 76. 
21 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, obr. 31; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., foto. 30. 
22 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, obr. 17; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., foto. 20; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v období, s. 326, 324 

obr. 565. 
23 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9., obr. 54. 
24 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 165; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 64. 
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Z toho vyplýva, že ak murivo objektu I. (1. kostola) predstavovalo základ 

muriva objektu III. (2. kostola), museli tieto murivá ležať v bezprostrednej 

superpozícii, t. j. bez toho, že by medzi nimi ležalo murivo objektu II. (veže). 

Údaj o tom, že murivo objektu III. (2. kostola) na tomto mieste len vo svojom 

južnom úseku prekrývalo murivo objektu II. (veže) v jeho severnom úseku, 

korešponduje s údajmi o šírke muriva objektu I. (1. kostola) a objektu III. (2. 

kostola): murivo objektu I. bolo široké 70-80 cm, kým murivo objektu III. 

bolo široké 80 ‒ 90 cm.25 Možno sa teda domnievať, že širšie murivo 

mladšieho objektu III. (2. kostola) položené na užšie murivo staršieho 

objektu I. (1. kostola) presahovalo jeho okraj a zasahovalo aj nad susediace 

murivo objektu II. (veže). Z toho vyplýva, že murivo objektu II. (veže) 

neprekrývalo murivo objektu I. (1. kostola), ale k nemu naozaj len 

„priliehalo“, t. j. bolo k nemu tesne pristavané z južnej strany. Ani z profilu 

rezu Q126 nie je doložená superpozícia (teda „prekrývanie“ či „nadstavenie“), 

ale je doložené len „priliehanie“ muriva objektu II. (veže) k murivu objektu I. 

(1. kostolu). Rovnaké zistenie vyplýva aj z pôdorysu murív týchto objektov so 

zvýraznenými základmi objektu I. (1. kostola),27 z ktorého je zjavné, že 

murivo objektu I. (1. kostola) nebolo prekryté ani v jednom úseku murivom 

objektu II. (veže) ale len zvyškami muriva objektu III. (2. kostola); pozri 

farebné odlíšenie murív všetkých troch objektov na obrázku 2. 

Tým však téza autorov výskumu o zániku objektu I. (1. kostola) a jeho 

nahradení objektom II. (vežou a múrom) stráca svoju oporu. Objekt II. (veža 

a múr) tak nemožno považovať za nahradenie zaniknutého objektu I. (1. 

kostola), ale so všetkou pravdepodobnosťou len za jeho prístavbu. Objekt I. 

(1. kostol) teda nezanikol ako celok pred vznikom objektu II. (veže a múru), 

ale bol doplnený prístavbou a sakrálna funkcia lokality preto nebola 

zmenená na profánnu, ale ostala zachovaná.  

Vzhľadom na nálezy stavebnej deštrukcie (omietky a fresky) objektu I. 

(1. kostola) pod základmi objektu II. (veže) je však zrejmé, že objekt I. (1. 

kostol) bol pred výstavbou objektu II. (veže) predsa len sčasti deštruovaný. 

Nemohlo ísť ale o celkovú asanáciu, pretože stavebnej deštrukcie je príliš 

málo a, ako je uvedené vyššie, objekt II. (veža) rešpektoval objekt I. (1. 

kostol). Je pravdepodobné, že pred vybudovaním objektu II. (veže) bol sčasti 

asanovaný iba ten úsek muriva objektu I. (1. kostola), ku ktorému prístavba 

bezprostredne priliehala. 

 Z hľadiska funkcie objektu II. (veže a múru) možno vysloviť 

domnienku, že táto prístavba súvisela so sakrálnou funkciou objektu I. (1. 

kostola). Možno ho preto interpretovať najskôr ako kostolnú vežu (zvonicu?) 

 
25 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 155, 165; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 60, 64. Porovnaj však hrúbku muriva 1. kostola až 90 cm 

v ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v období, s. 326. 
26 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 164 obr. 4. 
27 FIALA, Andrej: Výtvarný prejav veľkomoravskej, s. 6; FIALA, Andrej: Výtvarný prejav staroslovanskej, s. 

107 obr. 2. 
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s obrannou funkciou,28 resp. aj naopak ako obrannú vežu s funkciou 

kostolnej veže (zvonice?). 

5. Pokiaľ ide o datovanie vzniku objektu II. (veže a múru), nemožno 

dospieť k určeniu užšieho časového úseku, v ktorom k vybudovaniu tohto 

objektu došlo. Základná literatúra datuje zánik objektu I. (1. kostola) na 

začiatok alebo do 1. polovice 10. storočia, prípadne do priebehu 2. polovice 

10. storočia,29 pričom následne ešte v 10. storočí mal bez možnosti určenia 

konkrétneho časového odstupu vzniknúť objekt II. (veža a múr). Táto 

interpretácia stavebného vývoja je však vo svetle vyššie uvedených zistení 

neudržateľná. Dolnú hranicu vzniku objektu II. (veže a múru) je možné 

rámcovo datovať len vo vzťahu k objektu I. (1. kostolu), teda do 9. storočia 

ako terminus post quem. Pri vymedzení hornej hranice vzniku objektu II. 

(veže a múru) vychádza základná literatúra iba z interpretácie písomných 

prameňov týkajúcich sa Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré však 

neposkytujú oporu pre datovanie vzniku tohto kostola už na začiatok 11. 

storočia; kostol je výslovne spomenutý až na začiatku 13. storočia, pričom je 

nepochybné, že existoval už na začiatku 12. storočia, kedy je doložená 

existencia prepoštstva.30 Priamy dôkaz, že by objekt II. (veža a múr) vznikol 

práve v 10. storočí, ale vôbec nie je k dispozícii. Základy objektu II. (veže a 

múru) prekryli, resp. porušili niekoľko hrobov, ktoré sú však bez 

datovateľných nálezov, a ani relatívne datovanie superpozíciou hrobov 

neposkytuje ich absolútne datovanie. Pre spresnenie datovania je možné 

použiť len hroby 161 a 166 s omietkami a freskami v zásype, ktoré ležia na 

juh od veže a od múru objektu II. Oba sú datované do 2. polovice 10. 

storočia až do 11. storočia. Podľa základnej literatúry31 hroby 161 a 166 

obsahovali omietky a fresky z objektu I. (1. kostola). Umožňujú tak rámcovo 

datovať stavebný zásah do objektu I. (1. kostola) vyvolaný výstavbou objektu 

II. (veže) do 2. polovice 10. storočia až do 11. storočia. Nemožno však vylúčiť, 

že k tomuto stavebnému zásahu došlo aj skôr a že stavebná deštrukcia 

z tohto stavebného zásahu ležala rozptýlená na ploche južne od 1. kostola 

a do zásypu hrobov 161 a 166 sa dostala až s dlhším časovým odstupom. 

Prítomnosť zlomkov omietok a fresiek z objektu I. (1. kostola) v hroboch 161 

a 166 tak predstavuje len terminus ante quem pre stavebný zásah do objektu 

I. (1. kostola). V tejto súvislosti je zaujímavé, že aj ostatné (no nedatované) 

 
28 ILLÁŠ, Martin: Adriatický pôvod niektorých predrománskych kostolov v strednom Podunajsku. In: ARS, 

2011, roč. 44, č. 2, s. 257. 
29 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 74, 116. K tomu ale pozri datovanie zániku 1. kostola 

priamo na začiatok 10. storočia v ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v období, s. 326. 
30 POMFYOVÁ, Bibiana: Kláštory a kapituly. In: POMFYOVÁ, Bibiana – BÓNA, Martin et al.: Stredoveký 

kostol. Historické a funkčné premeny architektúry. 1. zväzok. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2015, s. 

285-287; POMFYOVÁ, Bibiana – SAMUEL, Marián – ŠEDIVÝ, Juraj: Bratislava, hrad. Zaniknuté 

ranostredoveké stavby. In: POMFYOVÁ, Bibiana – BÓNA, Martin et al.: Stredoveký kostol. Historické a 

funkčné premeny architektúry. 1. zväzok. Bratislava: Ústav dejín umenia SAV, 2015, s. 93-95. 
31 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 158; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 61. 
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hroby s omietkami a freskami pochádzajúcimi z objektu I. (1. kostola) v ich 

zásype (162, 194, 198) ležali na juh od objektu II. (veže a múru); hrob 187 

s totožnými omietkami a freskami v zásype už porušoval murivo objektu II. 

(múru), takže bol mladší. 

6. Základná i ostatná súvisiaca literatúra považuje objekt II. (vežu a 

múr) za nedokončené stavebné dielo, pretože vychádza z predpokladu, že 

predstavuje len časť nedokončeného opevnenia, ktoré malo hypoteticky 

obkolesovať hornú východnú terasu Bratislavského hradu, no ktorého 

ostatné časti neboli pri výskume objavené.32 Odhliadnuc od fiktívnosti tejto 

interpretácie nie je na základe vyššie uvedených zistení dôvod považovať 

objekt II. (vežu a múr) iba za fortifikačnú stavbu, ale možno ho označiť za 

prístavbu k sakrálnej stavbe zrejme s funkciou kostolnej veže. Téza 

o nedokončení stavby je aj v rozpore s prítomnosťou až 1 m mocnej vrstvy 

stavebnej deštrukcie objektu II. (veže) v jeho južnom susedstve, ktorá svedčí 

o značnej výške a kubatúre tejto stavby. 

7. Pre vymedzenie doby zániku objektu II. (veže a múru) prináša 

zásadné poznatky kritické zhodnotenie vzájomných vzťahov objektu II. (veže 

a múru), jeho deštrukcie a hrobov ležiacich na juh od objektu II. (veže) 

a zároveň pod jeho deštrukciou. O zániku objektu II. (veže) jednoznačne 

svedčí vrstva stavebnej deštrukcie rozkladajúca sa na juh od neho a 

dosahujúca mocnosť až 1 m, resp. 0,5 m vo vzdialenosti 7 m, ako aj jeho 

stavebná deštrukcia v interiéri objektu III. (2. kostola). Vrstva deštrukcie 

ležiaca na juh od objektu II. (veže) leží nad hrobmi uloženými južne od 

objektu II. (veže), pretože podľa textového opisu „hroby južne od vežovej 

stavby... boli prekryté súvislou vrstvou deštrukcie vežovej stavby“.33 Dôležité 

teda je jednoznačne určiť, o ktoré hroby išlo, a to tak podľa textového opisu 

hrobov ako aj podľa pôdorysu lokality. Bohužiaľ, v konkrétnych opisoch 

jednotlivých hrobov sa vôbec neuvádza skutočnosť, že ležali pod uvedenou 

vrstvou deštrukcie. Rovnako sa neuvádza, že by nejaký hrob bol zahĺbený do 

tejto deštrukcie. Preto je možné sa domnievať, že vrstvou deštrukcie objektu 

II. (veže) boli prekryté zrejme všetky hroby ležiace južne od tejto veže, 

pričom žiadny z nich nebol zahĺbený do tejto deštrukcie. Nasvedčujú tomu aj 

profily v rezoch Q1 a Q2,34 ktoré vymedzujú lichobežníkovú plochu do 

vzdialenosti najviac 6 m južne od západnej polovice objektu II. (veže). 

Z týchto profilov je zrejmé, že nad všetkými hrobmi ležiacimi na ploche 

vymedzenej rezmi Q1 a Q2, ktoré nie sú prekryté priamo základmi veže 

 
32 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 162-163; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 67; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Slovanská a veľkomoravská, s. 39; 

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Najstaršie dejiny, s. 320; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad od 

10. do 12. storočia. Cirkevný komplex na východnej terase. In: ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana 

(eds.): Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezalauspurc na križovatke kultúr. 

Bratislava : Slovart, 2012, s. 394. 
33 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 162, 195; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 63, 76. 
34 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 164 obr. 4, 165 obr. 5. 
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objekt II., t. j. nad hrobmi 142, 143, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 159, 

160, 161, 162, 172, 173, 174, 178, 179 a 181, sa nachádzala súvislá vrstva 

deštrukcie objektu II. (veže) a že deštrukcia nebola porušená žiadnym 

z týchto hrobov, celkom určite žiadnym z hrobov zachytených na profiloch 

Q1 a Q2 (178, 179, 181). Prinajmenšom tieto hroby odkryté na ploche 

vymedzenej rezmi Q1 a Q2 ležali určite pod deštrukciou objektu II. (veže) a 

teda musia byť staršie než doba, v ktorej zanikol objekt II. (veža). Viaceré 

z hrobov ležiacich južne od objektu II. (veže) sú absolútne datované 

hrobovými nálezmi (156, 157, 160, 161, 174, 188, 200, 214, 215, 216), a to 

do rôznych časových úsekov v období od 9. do 12. storočia. Kľúčové sú hroby 

157 a 215, ktoré sú datované do 1. polovice 12. storočia: hrob 157 je 

datovaný nálezom osobitného typu záušníc so slučkou zdobenou ryhovaním 

najskôr do 1. polovice 12. storočia35 (možné je ešte neskoršie datovanie do 2. 

polovice 12. storočia36) a hrob 215 je datovaný nálezom mince zrejme kráľa 

Bela II. (1131 ‒ 1141).37 Hrob 157 sa pritom nachádza na ploche vymedzenej 

rezmi Q1 a Q2, pri ktorej niet pochýb o jej prekrytí stavebnou deštrukciou 

objektu II. (veže).  

Z týchto zistení jednoznačne vyplýva, že ak deštrukcia objektu II. (veže) 

prekryla hroby z 1. polovice 12. storočia, mohol tento objekt zaniknúť 

najskôr až v 1. polovici 12. storočia. Na základe toho možno spochybniť tézu 

základnej literatúry, že objekt II. (veža a múr) mal len krátke trvanie a že 

zanikol najneskôr na začiatku 11. storočia pri výstavbe objektu III. (2. 

kostola). Objekt II. (veža a múr) teda nezanikol na začiatku 11. storočia, ale 

existoval ešte v 1. polovici 12. storočia. 

Hoci tieto zistenia sa týkajú prevažne situácií súvisiacich s deštrukciou 

veže objektu II., možno sa domnievať, že platia analogicky aj pre samostatný 

múr objektu II., pri ktorom však základná literatúra v súvislosti so 

susediacimi hrobmi neuvádza žiadny údaj o prípadnej stavebnej deštrukcii; 

uvádza sa len, že deštrukcia veže pokryla „juhovýchodný svah ostrohy“, resp. 

sa „tiahla juhovýchodným smerom“,38 z čoho však nemožno vyvodiť nič 

konkrétne. Existuje ale aj teoretická možnosť, že samostatný múr objektu II. 

mal odlišný osud a že mohol zaniknúť v inom období ako veža objektu II., 

a to zrejme skôr, pretože ak by zanikol neskôr ako veža objektu II., bolo by 

ťažké vysvetliť jeho osamotenú existenciu. To ale na základe údajov 

základnej literatúry nemožno rozhodnúť. 

8. V úzkom priestore medzi objektom I. (1. kostolom) a objektom II. 

(múrom), t. j. východne od veže objektu II., sa nachádzalo niekoľko hrobov 

(148, 150, 151, 152, 153, 186, 158, 168, 169, 170, 171). Tieto hroby 

 
35 Tamže, s. 201, 205; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 81, 83. 
36 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad od 10., s. 396. 
37 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 207; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 83. 
38 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 63, 67. 
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rešpektujú tak objekt I. (1. kostol), ako aj objekt II. (vežu a múr) a žiadny 

z nich nie je prekrytý ani porušený základmi murív. Časť z týchto hrobov leží 

v trojnásobnej superpozícii (148/151/152), pričom najmladšie datovaný 

z nich (148) patrí na koniec 11. storočia až do 1. polovice 12. storočia. Ak 

prijmeme za reálnu vyššie uvedenú možnosť, že objekt II. (veža a múr) 

vznikol najneskôr v priebehu 2. polovice 10. storočia alebo 11. storočia, a ak 

vieme, že zanikol najskôr v 1. polovici 12. storočia, je možné sa domnievať, 

že plocha medzi objektom I. (1. kostolom) a objektom II. (múrom) bola 

využívaná na pochovávanie aj počas existencie objektu II. (veže a múru). 

Nemožno prirodzene vylúčiť, že časť z týchto hrobov (možno aj ich väčšina) 

sem mohla byť uložená ešte pred vznikom objektu II. (veže a múru), no 

prinajmenšom hrob 148 je vzhľadom na jeho datovanie s objektom II. 

(múrom) súčasný; bol by teda uložený do akéhosi samostatného priestoru 

vymedzeného južným múrom baziliky a samostatným múrom opevnenia.  

Po zániku a deštrukcii objektu II. (veže a múru) zrejme už nebol do 

tohto priestoru uložený žiadny hrob, pretože žiadny z hrobov v tomto úzkom 

priestore neobsahoval zlomky omietok či fresiek ani inú stavebnú 

deštrukciu. Pre porovnanie možno uviesť hrob 187 ležiaci južne od tejto 

skupiny hrobov a porušujúci deštruované murivo samostatného múru 

objektu II. (teda uložený sem až po zániku objektu II.), v ktorého zásype sa 

zlomky omietok nachádzali.  

Hrob 187 možno vzhľadom na vyššie identifikovanú dobu zániku 

objektu II. (veže a múru) datovať nie skôr ako do 1. polovice 12. storočia. 

Tento hrob bol pritom zrejme jediným hrobom, ktorý bol uložený v tejto 

južnej časti pohrebiska po zániku objektu II. (veže a múru), keďže murivo 

objektu II. (veže a múru) nebolo prekryté či porušené už žiadnym iným 

hrobom a úplne tu absentujú hroby zahĺbené do deštrukcie objektu II. (veže). 

To svedčí o rýchlom skončení pochovávania na juh od kostola po zániku 

objektu II. (veže a múru).  

9. Vymedzenie doby zániku objektu II. (veže a múru) je priamo 

určujúce pre vznik nasledujúcej stavebnej fázy, t. j. pre vznik objektu III. (2. 

kostola). Ak južný múr objektu III. (2. kostola) prekrýva svojím južným 

okrajom severný úsek muriva objektu II. (veže), musí byť mladší ako objekt 

II. (veža) a mohol vzniknúť až po jeho zániku. Ak teda objekt II. (veža) zanikol 

najskôr v 1. polovici 12. storočia, objekt III. (2. kostol) mohol vzniknúť 

najskôr v tom istom období, t. j. najskôr v 1. polovici 12. storočia. 

Tento poznatok inými slovami znamená, že objekt I. (1. kostol) 

doplnený prístavbou objektu II. (veže a múru) pretrval ako celok až do 1. 

polovice 12. storočia, keď ho priamo a bezprostredne nahradil objekt III. (2. 

kostol). Pre tento záver svedčia aj ďalšie skutočnosti: 

Objekt III. (2. kostol) priamo a bezprostredne využíva murivá objektu I. 

(1. kostola) ako svoj základ, hoci niveleta základovej špáry objektu III. (2. 

kostola) leží vyššie než niveleta základovej špáry objektu I. (1. kostola). 
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Niveleta rozhrania základového a nadzákladového muriva objektu III. (2. 

kostola) je zrejme jedinou indíciou pre určenie nivelety jeho podlahy, ktorej 

výška sa v základnej literatúre hodnotí ako známa,39 pretože táto podlaha sa 

nikde nedochovala.40  

Priamo pod základmi presbytéria objektu III. (2. kostola) sa nachádza 

stavebná deštrukcia (omietky a omietky s freskami) objektu I. (1. kostola). 

V interiéri objektu III. (2. kostola) sa nachádza deštrukcia objektu II. spolu 

s omietkami a freskami pochádzajúcimi z objektu I. (1. kostola); išlo teda 

o spoločnú deštrukciu oboch objektov. 

Zlomky omietok a fresiek pochádzajúce z objektu I. (1. kostola) majú 

ostré lomové hrany,41 čo svedčí o náhlom zániku aspoň časti stavby bez 

dlhšieho zvetrávania, t. j. najskôr v dôsledku intencionálnej asanácie. 

Naopak, časť zlomkov interiérových omietok svedčí o zvetrávaní v dôsledku 

vystavenia poveternostnej erózii.42 Nález väčšieho množstva zlomkov týchto 

omietok a fresiek v telese stredovekého valu v inej časti Bratislavského 

hradu je potom priamo dôsledkom asanácie objektu I. (1. kostola) a použitia 

jeho trosiek na výplň telesa valu, a nielen dôsledkom prípravy staveniska pre 

vybudovanie objektu III. (2. kostola), kedy by mali byť z miesta výstavby len 

odtransportované staršie deštrukcie na miesto výstavby valu.43 Spolu 

s týmito zlomkami omietok a fresiek sa v telese valu našla aj keramika z 10. 

až 12. storočia,44 čo svedčí o tom, že tento materiál sa do telesa valu mohol 

dostať až v 12. storočí.  

Objekt III. (2. kostol) porušuje, resp. prekrýva len dva hroby (141,177), 

čo znamená, že okrem týchto dvoch prípadov úplne rešpektuje rozsah 

a polohu cintorína existujúceho pri objekte I. (1. kostole). 

O dlhom trvaní objektu I. (1. kostola) svedčí aj šesťnásobné či dokonca 

až osemnásobné vrstvenie bielych náterov na omietkach pochádzajúcich 

z tohto objektu (šesťnásobné vrstvenie uvádzajú T. Štefanovičová a A. 

Fiala,45 štyri nátery na staršej omietke a štyri nátery na mladšej omietke 

uvádza I. Hammer46). 

 
39 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 154; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 59. 
40 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 166; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 68. Detail nivelety základových murív oboch objektov pozri na fotografiách 

v ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, obr. 25/3; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., foto. 21. 
41 HAMMER, Ivo: Restauratorische Befundischerung an frühmittelalterlichen Wandmalereien des Regnum 

Maravorum. In: PIPPAL, Martina – DAIM, Falko (eds.): Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens 

und der Slowakei. Archäologischer Kontext herstellungstechnische Analyse. Innsbruck: Universitätsverlag 

Wagner, 2008, s. 139; POMFYOVÁ, Bibiana – SAMUEL, Marián – ŠEDIVÝ, Juraj: Bratislava, hrad, s. 94. 
42 HAMMER, Ivo: Restauratorische Befundischerung, s. 139. 
43 FIALA, Andrej: Výtvarný prejav veľkomoravskej, s. 6; FIALA, Andrej: Výtvarný prejav staroslovanskej, s. 

104. 
44 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad od 10., s. 393. 
45 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 159; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 62. 
46 HAMMER, Ivo: Restauratorische Befundischerung, s. 131-132, 139. 
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10. Obdobie vzniku objektu IV. (schodišťa prepoštstva) nemožno určiť 

presne, ale len rámcovo. Porušuje veľké množstvo hrobov, z ktorých je 

absolútne datovaný len hrob 53 (9. až 1. polovica 10. storočia). Naopak, 

väčšie množstvo hrobov objekt IV. rešpektuje, pričom niektoré ležia vo 

viacnásobných superpozíciách. Žiadny z hrobov neporušuje murivo tohto 

objektu. Objekt IV. predstavuje so všetkou pravdepodobnosťou prístavbu 

k objektu III. (2. kostolu), hoci ich priama stavebná súvislosť nie je 

zachovaná. Vzhľadom na porušenie väčšieho množstva hrobov a na 

sekundárny vzťah k objektu III. (2. kostolu) a jeho datovanie mohol objekt 

IV. vzniknúť najskôr v 2. polovici 12. storočia. 

11. Ani vznik objektu V. (karneru) nemožno datovať presne, ale iba 

rámcovo. Karner porušuje viacero nedatovateľných hrobov, no v samotnom 

karneri nie je uložený žiadny hrob, resp. kosti, čo znamená, že po svojom 

dokončení (ak k nemu vôbec došlo) neslúžil svojmu účelu. Mohol teda 

vzniknúť až v samom závere používania cintorína, t. j. asi v rokoch 1200 

‒1221, keď sa na cintoríne prestalo pochovávať.47 

12. Zánik objektu III. (2. kostola), objektu IV. (schodišťa prepoštstva) 

a objektu V. (karneru) je možné datovať len na základe písomných 

prameňov, a to tesne po roku 1221, keď došlo k presťahovaniu patrocínia 

Najsvätejšieho Spasiteľa, t. j. aj kostola ako ustanovizne, z tohto objektu na 

iný kostol v podhradí.48 Hroby, ktoré možno datovať superpozíciou rámcovo 

do 12. ‒ 13. storočia, sú len tri (77, 86, 125). 

Na základe takto vykonanej kritickej analýzy je možné formulovať 

korigovaný stavebný vývoj stredovekých murovaných objektov na skúmanej 

lokalite, ktorý sa líši od rekonštruovaného vývoja uvedeného v základnej 

literatúre: 

1. vznik objektu I. (1. kostola) – polovica až 3. tretina 9. storočia, 

2. vznik objektu II. (veže a múru) ako prístavby k objektu I. (1. kostolu) 

– najneskôr 2. polovica 10. storočia až 11. storočie, 

3. zánik objektu I. (1. kostola) a objektu II. (veže a múru) a zároveň 

vznik objektu III. (2. kostola) – 1. polovica 12. storočia, 

4. vznik objektu IV. (schodišťa prepoštstva) – asi 2. polovica 12. 

storočia, 

5. vznik objektu V. (karnera) – začiatok 13. storočia, 

6. zánik objektu III. (2. kostola), objektu IV. (schodišťa prepoštstva) a 

objektu V. (karnera) – krátko po roku 1221. 

Najvýznamnejším poznatkom prezentovanej kritickej analýzy je teda 

zistenie oveľa dlhšieho trvania objektu I. (1. kostola) v porovnaní so závermi 

základnej literatúry. Tzv. veľkomoravská bazilika podľa vyššie uvedených 

 
47 Tak uvádza aj M. Vančo [VANČO, Martin: Stredoveké rotundy na Slovensku (9. – 13. storočie). Bratislava : 

Chronos, 2000, s. 103-104]. 
48 POMFYOVÁ, Bibiana – SAMUEL, Marián – ŠEDIVÝ, Juraj: Bratislava, hrad, s. 95. 
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zistení zrejme existovala až do 1. polovice 12. storočia. Ďalším dôležitým 

zistením je, že objekt II. (veža a múr) bol zrejme funkčnou prístavbou k tejto 

sakrálnej stavbe, nie jej nahradením. Nedošlo teda k prerušeniu kontinuity 

sakrálnej funkcie tejto lokality vybudovaním profánnej fortifikačnej stavby. 

To napokon umožňuje vysvetliť aj predpokladanú kontinuitu patrocínia 

Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú naznačujú aj autori výskumu,49 hoci 

je paradoxné, že nimi predpokladaný vznik opevnenia v 10. storočí ako čisto 

profánnej stavby po zániku 1. kostola vôbec nepovažujú za prerušenie 

sakrálnej kontinuity lokality.50 Významným poznatkom je tiež interpretácia 

hrobov 28 a 141 ako hrobov uložených do interiéru funkčného kostola 

s možnosťou ich datovania už do 9. storočia. V prípade správnosti takého 

datovania by tak šlo o typické interiérové hroby príslušníkov najvyššej elity 

uložené do kostola s vyššou cirkevnosprávnou funkciou, ktoré mali analógiu 

napríklad v III. kostole v Mikulčiciach (tzv. trojloďovej bazilike) a v kostole 

v Uherskom Hradišti – Sadoch-Na špitálkách na Morave.51 Vyhodnotenie 

skupiny hrobov ležiacej medzi objektom I. (1. kostolom) a objektom II. 

(múrom) umožňuje vysloviť predpoklad o existencii osobitného interiérového 

priestoru kostola, ktorý mohol byť určený na exkluzívne pochovávanie 

príslušníkov elity v interiéri kostola, t. j. tzv. hrobovej komory alebo hrobovej 

kaplnky. Otvorená však ostáva možnosť, že samostatný múr objektu II. 

zanikol v inom čase a iným spôsobom ako veža objektu II., to zn. zrejme 

rozobratím, pretože základná literatúra nekonštatuje existenciu stavebnej 

deštrukcie na juh od tohto samostatného múru. Napokon je dôležitým 

zistením i to, že objekt III. (2. kostol) nevznikol na začiatku 11. storočia, ale 

najskôr v 1. polovici 12. storočia, t. j. niekedy v období prvej písomnej 

zmienky o existencii cirkevnej inštitúcie na Bratislavskom hrade. 

 

 

 

 

 

 
49 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 212-213; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 69, 117; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v období, s. 326. 
50 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – FIALA, Andrej: Veľkomoravská bazilika, s. 212; ŠTEFANOVIČOVÁ, 

Tatiana: Bratislavský hrad v 9., s. 117; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Slovanská a veľkomoravská, s. 39. 
51 Napríklad SCHULZE-DÖRRLAMM, Mechtild: Bestattungen in den Kirchen Großmährens und Böhmens 

während des 9. und 10. Jahrhunderts. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 1993, 

roč. 40, č. 2, s. 571-574, 592-593; GALUŠKA, Luděk: Gehörten die in Särgen bestattenen Personen zur 

gesellschaftselite des großmährischen Staré Město – Uherské Hradiště? In: KOUŘIL, Pavel (ed.): Die 

frümittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Brno : AÚ AVČR Brno, 2005, s. 193-

207; POLÁČEK, Lumír: Zur Erkenntnis der höchsten Eliten des großmährischen Mikulčice (Gräber mit 

beschlagenen Särgen). In: KOUŘIL, Pavel (ed.): Die frümittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen 

Mitteleuropas. Brno : AÚ AVČR Brno, 2005, s. 137-156. 
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Obr. 2. Pôdorys objektov I., II. a III. s farebne odlíšenými murivami. Podľa 

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Bratislavský hrad v 9. storočí, obr. 54 a FIALA, Andrej: 

Výtvarný prejav staroslovanskej, s. 107, obr. 2. 

 

Resumé: 

A new look at the architectural development of sacral buildings at 

Bratislava Castle 

The aim of this paper is to contribute to the discussion on the interpretation 

of the find of a complex of sacral and profane buildings on the eastern terrace of 

Bratislava Castle discovered during archaeological research from 1958 and 1965-

1966. The authors of the research formulated this basic chronology and 

interpretation: (1) a La Tène object, (2) in its immediate vicinity a torso of a Roman 

stone (probably the 1st century BC), (3) object I. (the 1st church) from the 9th 

century, (4) object II. (tower and wall) from the 10th century after the destruction of 

the object I, (5) object III. (the 2nd church) from the beginning of the 11th century 

after the destruction of the object II., (6) object IV. (staircase of the priory) added to 

the object III. in the 11th-12th century, (7) object V. (ossuary chapel) around 1200. 

To the building complex belongs a burial place whose graves are in the vicinity, in 

the interior, in subposition or in superposition to some of the buildings. The original 

interpretation and chronology contain several inconsistencies and discrepancies 

compared with the revealed situations and erroneous descriptions and location of 

some graves. This critical analysis based on the vertical and horizontal stratigraphy 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

172 
 

of buildings and graves results in a partly new formulation of the building 

development on the site: (1) origin of the object I. (the 1st church) in the 9th century, 

(2) the object II. (tower and wall) presents an addition to the object I. (the 1st church) 

built at the latest in the 2nd half of the 10th century or in the 11th century, (3) the 

destruction of the object I. (the 1st church) and of the object II. (tower and wall) and 

at the same time building of the object III. (the 2nd church) can be dated in the 1st 

half of the 12th century, (4) the origin of the object IV. (staircase of the priory) can be 

dated in the 2nd half of the 12th century, (5) the origin of the object V. (ossuary 

chapel) dates to the beginning of the 13th century, (6) the destruction of the object 

III. (the 2nd church), object IV. (staircase of the priory) and the object V. (ossuary 

chapel) dates shortly after 1221. The most important findings of this analysis can 

be summarized in these points: (1) existence of the object I. (the 1st church, the so-

called Great Moravian Basilica) until the 1st half of the 12th century, (2) the object II. 

(tower and wall) was added to the 1st church and served probably as a church tower 

(bell-tower?) with a defensive function, (3) interpretation of the graves No. 28 and 

141 as interior graves placed in the nave of a functional church with the possibility 

of their dating to the 9th century. 
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Zápisnica kanonickej vizitácie evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania v Púchove v roku 1901 

 

Pavol Makyna (ed.) 

 

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ďalej evanjelická cirkev) 

zohrala v dejinách Púchova významnú úlohu. Jej príbeh je organickou 

súčasťou histórie celého regiónu minimálne od začiatku 16. storočia. 

Dokazuje nám to aj pomerne podrobná zápisnica kanonickej vizitácie, ktorá 

bola spísaná 16. mája 1901 v Púchove. Približuje napr. relatívne stručné, ale 

dynamické dejiny evanjelického zboru v spomínanom regióne, hoci 

s mnohými nepresnosťami. Tým nie je možné úplne vyhnúť sa ani dnes, ale 

predsa nám súčasnosť ponúka viacej historiografických možností, ako tomu 

bolo na samom začiatku 20. storočia. Zo zápisnice sa ďalej dozvedáme viac 

o osobnostiach domácej evanjelickej cirkvi, jej sociálnych, majetkových 

a hospodárskych pomeroch. V jej obsahu je možné nájsť podrobný opis 

vnútorného i vonkajšieho inventára cirkvi, ďalej uvádza štatistiky o členoch 

cirkvi v Púchove a filiálkach, informuje o správe cirkvi v oblasti, oboznamuje 

čitateľa o priebehu služieb Božích a ďalších cirkevných obradoch. Zaujímavé 

sú tiež údaje o stave evanjelického školstva, jeho učiteľoch a možnostiach 

výučby. V závere zápisnice sú zhrnuté sťažnosti a žiadosti, ku ktorým 

prináša odporúčania a rady prítomný biskup. 

 Autor príspevku sa snažil priniesť Zápisnicu kanonickej vizitácie 

evanjelickej cirkvi v Púchove z roku 1901 v autentickej podobe, teda aj 

s mnohými chybami a nepresnosťami, či už v obsahu alebo písanom jazyku. 

Pre lepší prehľad uvádzame v úvode stručný prehľad dejín evanjelickej cirkvi 

v Púchove a okolí na základe relatívne nedávneho výskumu regionálnych 

autorov. Mnohé informácie zo Zápisnice sú doplnené o ďalšie údaje 

v poznámkovom aparáte, aby čitateľovi priniesli lepší prehľad o dobovom 

kontexte i ďalšie informačné zdroje. 

 Prvý kontakt s protestantizmom zažili obyvatelia Púchova 

a pravdepodobne i širšieho regiónu v roku 1432, kedy husitské vojská 

vyplienili Považie i Lednický hrad ako centrum Lednického panstva, ktorému 

patrila aj časť Púchova. Postupovali ďalej na Považskú Bystricu, pričom 

Púchov nemohli obísť.1  

Myšlienky Martina Luthera sa šírili Považím už v polovici 16. storočia, 

pričom mnohí kňazi i obyvatelia sa postupne nenútene čoraz viac prikláňali 

k protestantizmu. Dôkazom toho je i fakt, že pôvodné katolícke kostoly sa 

nenásilnou cestou dostali do rúk evanjelikov. Púchovský chrám nebol 

výnimkou. V tomto období sa začali formovať aj prvé organizačné 

štruktúry evanjelickej cirkvi. Kňazi sa spájali do tzv. kontubernií, čo bola 

 
1 JANAS, Karol et al.: Púchov. Púchov : Medial Púchov, s. r. o., 2006, s. 30-31. 
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organizácia, prostredníctvom ktorej sa snažili obhajovať svoje záujmy. 

Púchov patril v tomto období do Hornotrenčianskeho kontubernia.2 Súbežne 

s ním pôsobilo v Trenčianskej župe ešte Dolnotrenčianske a Hradňanské 

kontubernium. 

 Za prvého protestanstkého kňaza pôsobiaceho v Púchove považujeme 

Pavla Mitického, pôsobiaceho tu už pred rokom 1580. V roku 1596 bol na 

synode vo svojom pôsobisku zvolený za seniora, teda hlavného predstaviteľa 

Hornotrenčianskeho kontubernia.3 Na prelome 16. a 17. storočia bol 

v oblasti náboženstva veľmi dôležitou postavou zemepán. Heslo „Cuius regio, 

eius religio“4 sa uplatňovalo aj v púchovskom regióne. Majiteľom Lednického 

panstva sa v roku 1616 stal významný predstaviteľ uhorskej protestantskej 

šľachty Juraj Rákoci I., ktorý ho získal ženbou s dcérou pôvodného majiteľa 

‒ Zuzanou Lórantfi. Rákociovci si uvedomovali ekonomický prínos exulantov, 

ktorí odišli z Moravy a Čiech po bitke na Bielej hore do Uhorska pre 

náboženské prenasledovanie. Najmä z tohto dôvodu im umožnili usadiť sa 

v Púchove na novej Moravskej ulici. Medzi týmito protestantami boli napr. 

rôzni vzdelanci, remeselníci, súkenníci5 a bratskí6 kňazi.7 

 V rokoch 1644 – 1645 prebiehalo stavovské povstanie proti 

Habsburgovcom na čele s majiteľom Lednického panstva Jurajom I. 

Rákocim. Ešte v prvom roku vzbury sa do nej na Morave zapojilo aj vojsko 

z Lednického hradu. Pri úteku bolo prenasledované cisárskym vojskom, 

ktoré 28. apríla 1644 vyplienilo Púchov i Lednicu.8  

 Situácia sa pre protestantov v Uhorsku, a teda aj v Púchove, výrazne 

zmenila v roku 1671, kedy bol 16. júla v Bratislave popravený Mikuláš 

Drábik pre svoje vízie o zániku habsburského rodu a pápežstva. Začalo sa 

obdobie rekatolizácie v celej monarchii a v Púchove bol 12. októbra 1671 

evanjelikom odňatý kostol. O rok neskôr bol púchovský evanjelický kňaz 

Nigrinyi prinútený podpísať reverz, opustil svoj úrad a mesto. Evanjelici 

získali opäť prevahu počas stavovských povstaní, približne v roku 1681 

počas povstania Imricha Tököliho. Nasledujúce roky boli poznačené bojmi 

medzi katolíkmi a evanjelikmi o prevahu, no postupný koniec Tököliho 

vzbury znamenal v roku 1685 aj opätovné odobratie kostola evanjelikom. 

Dôvodom napätia medzi katolíkmi a protestantmi neboli len konfesionálne 

 
2 Pozri napr. MOSNÝ, Štefan: Dejiny Hornotrenčianskeho kontubernia. Dohňany-Zbora : Ametyst, 2012. 351 s.; 

HOLUBY, Jozef Ľudovít: Dejiny Hornotrenčianskeho kontubernia ev. a . v.  zv. V.: diel II. (1517 – 1888). 

Dolné Sŕnie : ZEAVPS, 2018, 1 000 s. a pod. 
3 JANAS, Karol et al.: Púchov, s. 35-37. 
4 V preklade „Čie panstvo, toho nábožensto.“ 
5 Viac o súkenníkoch v Púchove pozri MAKYNA, Pavol: Sláva púchovského súkna [online]. Dostupné na 

internete: <http://puchovodedicstvo.sk/historia/5211/slava-puchovskeho-sukna/>. 
6 Jednota bratská je protestantská (evanjelická) cirkev, ktorá vznikla v Čechách v roku 1457. Jej najznámejším 

predstaviteľom je Jan Amos Komenský – biskup Jednoty bratskej. Viac o Jednote bratskej v Púchove pozri 

MAKYNA, Pavol: Jednota bratská a Púchov [online]. Dostupné na internete: 

<http://puchovodedicstvo.sk/historia/6230/jednota-bratska-a-puchov/>. 
7 JANAS, Karol et al.: Púchov, s. 33-34. 
8 GABRIŠ, Milan et al.: Púchov. Martin : Osveta, 1970, s. 55. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cuius_regio,_eius_religio?oldid=117598360
https://de.wikipedia.org/wiki/Cuius_regio,_eius_religio?oldid=117598360
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
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rozdiely, ale aj nepomerne lepšie možnosti živobytia obyvateľov Moravskej 

ulice, za čo vďačili rôznym výsadám udeleným majiteľmi Lednického 

panstva.9 Rekatolizácia nabrala na sile v púchovských uliciach v roku 1700 

aj prostredníctvom odchodu nábožensky tolerantných Rákociovcov 

z Lednického hradu. Tí dali do zálohu celé panstvo nitrianskemu biskupovi 

Ladislavovi Maťašovskému. František II. Rákoci (pravnuk Juraja I. Rákociho) 

vyvolal v Uhorsku ďalšie povstanie, čo využili aj púchovskí evanjelici a v roku 

1704 tretíkrát obnovili svoju cirkev. V období chaosu a plienenia regiónu 

nemeckými vojakmi získali evanjelici púchovský kostol opäť do svojich rúk. 

Katolíci sa museli so svojimi službami Božími prichýliť do súkromného 

domu. Zlom nastal v roku 1708, kedy Rákocim do Púchova zatlačené 

cisárske vojská plienili niekoľko dní mestečko. Rabovanie zastavili až 

Rákociho vojaci, no v bitke pri Trenčíne boli 3. augusta 1708 porazení 

cisárskou armádou. Nemci púchovský kostol vydrancovali a odobrali 

evanjelikom. Protestantský kňaz Pavol Major sa ešte niekoľko rokov zdržiaval 

v blízkom okolí Púchova. Reštauračné tlaky a násilie ho nakoniec prinútili 

odísť do Banskej Bystrice, kde v roku 1714 zomrel.  

Spory medzi katolíkmi a evanjelikmi pretrvávali v mestečku naďalej. 

Obyvatelia Moravskej ulice bránili dokonca vstupu katolíkom na svoju ulicu 

pod hrozbou smrti, pričom sa odvolávali na jedno zo získaných 

rákociovských privilégií. Výnimkou neboli ani pouličné medzikonfesionálne 

bitky. Nakoniec katolíci v Púchove postupne získali prevahu a spory sa 

skončili až v druhej polovici 18. storočia, kedy bol vydaný tolerančný 

patent10 cisára Jozefa II.11  

 

 
 

 

 

 

 

 
9 Tamže, s. 65. 
10 PODOLAN, Peter ‒  VIRŠINSKÁ, Miriam: Slovenské dejiny III. (1780 – 1914). Bratislava : Literárne 

informačné centrum, 2014, s. 18-19. 
11 JANAS, Karol et al.: Púchov, s. 39-43;  
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Zápisnica kanonickéj-visitácie cirkve evanj. Púchovskéj 

(1901. máj. 16.)12 

 

I. Zovnutorný stav cirkve. 

A. Matko cirkev. 

Historické faktum je, že pôdu ku protestantizmu Husiti v našich 

krajoch pripravili a tradícia vraví, že rumy13 na cinteri14 súsedskéj 

kočkovskéj katol. cirkve za Váhom, su pozostatky z dakedajšieho husitského 

chrámu15. Následkom toho protestantizmus hneď počas svojho vzniknutia aj 

tu v Púchove zakorenovať sa započal, prečo aj cirkev evanj. aug. vyzn. 

Púchovská prináležajúca niekdy počas pomerov poddanských ku panstvu 

Lednic-kému ešte za času živobytia Dra Martyna Luthera shromaždovala sa 

a isté je, že po jeho smrti o 50 rokov sriadená bola a aj svojho duchovniho 

mala.  

Historické dáta o povstaní svojom cirkev žial Bohu nemá, bo jej 

matriky a iné staré písemnosti v časoch prehánok spolu aj s chrámom 

a iným majetkom, asi medzi rokom 1706 – 1722 násilne odnaté boli, bo do 

roku 1670 nasledujúcím obciam jejich chrámy a majetky odňali sa:16 Dolný 

Hričov, Jasenica, Predmier – od roku však 1670 až po rok 1722 Trenčín 

(zámocky chrám) Rajec, Bierovce17, Považska Bystrica, Beluša, Luky, 

Podlužany, Podvažie18, Poruba, Pruské, Krasnov, Pravotice, Prečín, 

Dubnica19, Mariková20, Nemšova, Horovce, Selce21, Slatina22, Slopna23, 

Soblahov, Stranské, Krasany24, Budatín25, Kočkovce26, Košeca, 

 
12 Evangélikus Országos Levéltár, Budapest (EOL, Evanjelický krajinský archív), fond Dunáninneni 

egyházkerület (Preddunajský dištrikt)  (02), Trencséni egyházmegye (Trenčiansky seniorát), Zápisnica 

kanonickéj-visitácie cirkve evanj. Púchovskéj (1901. máj. 16.). [online]. Dostupné na internete: 

<https://library.hungaricana.hu/en/view/Dunaninneni_94_1901_1902_Trencseni_egyhazmegye/?query=Puh%

C3%B3&pg=115&layout=s>. 
13 Zastaralo zrúcaniny/trosky. 
14 Zastaralo cintorín. 
15 Nie je známy žiadny dokument alebo dôkaz, ktorý by poukazoval na prítomnosť husitov v dnes už zvyškoch 

sakrálnej stavby na cintoríne v Horných Kočkovciach. Spojitosť s husitmi a bratríkmi je len nepriama, a to 

v súvislosti so sympatiami majiteľov Košeckého panstva s husitskými ideami, kam patrili aj Horné Kočkovce.   

Uvedený stredoveký chrám patril k farnosti, ktorú spomínajú aj avignonskí vyberači cirkevných daní v prvej 

polovici 14. storočia. Pozri GABRIŠ, Milan et al.: Púchov, s. 90-91. 
16 Ďalej uvedené obce a mestečká sa nachádzali v Trenčianskej stolici. Pozri MAJTÁN, Milan: Názvy obcí 

Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : VEDA, 1998. 600 s. 
17 Od r. 1920 Veľké Bierovce. 
18 Od r. 1979 súčasť Považskej Bystrice. 
19 Od r. 1927 Dubnica nad Váhom. 
20 V r. 1954 rozdelená na Hornú a Dolnú. 
21 Pravdepodobne Selec pri Trenčíne. 
22 Od r. 1927 Slatina nad Bebravou. 
23 Od r. 1990 súčasť Lieskova, resp. od r. 1993 Dolného Lieskova. 
24 Od r. 1927 Krasňany. 
25 Od r. 1949 súčasť Žiliny. 
26 Pred r. 1407 rozdelené na Horné a Dolné. Spomínaný kostol sa nachádzal v Horných Kočkovciach, ktoré sú od 

r. 1926 súčasťou Púchova. 

https://library.hungaricana.hu/en/view/Dunaninneni_94_1901_1902_Trencseni_egyhazmegye/?query=Puh%C3%B3&pg=115&layout=s
https://library.hungaricana.hu/en/view/Dunaninneni_94_1901_1902_Trencseni_egyhazmegye/?query=Puh%C3%B3&pg=115&layout=s
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Kochanovce27, Tepla28, Teplice29, Motešice30, Mišín31, Rosina, Rovné32, Lúč, 

Timorada33, Friewald34, Trnové35, Tuona36, Uhrovec, Udiča37, Varín, 

Haluzice, Visolaj38, Višnov39, Hradna40, Petrovce41, Bodina, Pšurnovce42, 

Ovčiarsko, Čaca43, Čičmany, Melčice, Puchov, Žilina, Bolešov, Bobot, 

Kšina44, Lehota45, Lietava, Ostratice, Kysucké Nove mesto, Bytča, Dobra46, 

Dežerice, Bošáca, Lednica, Belá, Illava. (Vidz : Intoleranz des Cathol. Clerus 

gegen die ungarischen Protestanten. Gedruckt im protestant. Deutschland 

1792, a potom Lombardiniho historiu mesta Žiliny). V tejto poslednej sa 

pripomína, že evanjelici na šopronskom sneme a pri pešťanskom výbore 

prosili aby sa jim medzi inými kostolmi aj Malo-Udičsky a Marikovsky, ktoré 

si na svoje útraty postavili – prinavrátili, ale sa proste jejich žadost neučinilo. 

Malá Udiča a Mariková patrí teraz k Púchovu. 

 Staršie matriky a písemnosti, ktoré sa v tunajšej rim. kat. fare 

nachodili roku 1807 počas hrozného požiaru na prach shoreli. Daktoré 

zápisky na dejiny cirkve evanj. Púchovskéj sa vztahujúce nachodia sa 

v Lednickom rim k. farskom potom pruščanskom, Bytčanskom Archive, nie 

ináče v zápisniciach artikulárnej cirkve evanj. Súlovskej, z ktorých vidno, že 

už roku 1596 Pavel Miticky starší archidiakonom Marcellom Nagy pod tou 

výnimkou posvätený bol, jestli že v náboženstve očistenom reformovanom, 

stálym, verným  a horlivým byť sa dokáže.  

V nasledujúcích rokoch nasledujúci duchovní uradovali v cirkvi 

Puchovskéj:  

Roku 1601 Jan Hlostius47 

    „    1617 Štefan Mitis Bánovsky48 

    „    1632 Samuel Pavlinus49 

 
27 Od r. 1960 Adamovské Kochanovce. 
28 Od r. 1920 Trenčianska Teplá. 
29 Od r. 1920 Trenčianske Teplice. 
30 Od r. 1960 zlúčené Horné a Dolné do Mošteníc. 
31 Od r. 1927 Omšenie. 
32 Od r. 1927 Veľké Rovné. 
33 Od r. 1927 Timoradza. 
34 V r. 1900 zlúčená s Trstenou do Frývald-Trstenej a od r. 1948 Rajecká Lesná. 
35 Od r. 1970 súčasť Žiliny. 
36 Neznáma obec. 
37 V r. 1959 zjednotená Malá a Veľká Udiča do Udiče. 
38 Od r. 1927 Visolaje. 
39 Od r. 1920 Višňové. 
40 Od r. 1895 zlúčená so Súľovom do Súľov-Hradnej. 
41 Od r. 1920 Petrovice. 
42 Od r. 1920 Pšurnovice a od r. 1971 súčasť Bytče. 
43 Od r. 1927 Čadca. 
44 Od r. 1927 Kšinná. 
45 V okolí sa nachádza viac Lehôt. Pravdepodobne sa spomína Žilinská Lehota, ktorá je od r. 1980 súčasťou 

Žiliny. 
46 Od r. 1976 súčasť Trenčianskej Teplej. 
47 Správne Ján Hloškirius. 
48 Dostal sa do sporu s domácim seniorátom z dôvodu prijatia bratských prisťahovalcov z Moravy (po bitke na 

Bielej hore) kvaseným chlebom, čo nebolo v súlade s Lutherovou náukou. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

179 
 

    „    1646 Jan Vislicenus50 

    „    1652 Pavel Felicides 

    „    1661 Mikuláš Nigrinyi  

Tento posledny bol aj dekanom a za času jeho dožial v Púchove Jan 

Amos Komensky51 konvent evanj. kňažstva totiž roku 1663. 10ho Júla (Vidz 

: Neues Ung. Magazin I strana 134 – 149. a Letopis Matice slovenskej na rok 

1866 – 1867 I str. 45.) Nigrinyi zomrel roku 1667.  

Spomenutia hodno je, že pri Komenského konvente prítomný bol 

mučedník Mikuláš Drábik52, v Nemecku na vysokých školách študovavší 

učený obyvatel Lednicky a spisovatel náboženských spisov, ktorého roku 

1671 dňa 16 Júla v Prešporku Jezoviti na smrt odsúdili a ten den aj ukrutne 

zmarneny bol. Kat mu zoťal hlavu na rynku pred mestským domom, potom 

uťal mu pravu ruku – bo tá písala – a vytrhol mu jazyk bo ten vravil – a pribil 

všetko klincami na pranír, naposledy sobral kusy mrtvole Drábikovej, spolu 

i so spisámi jeho na káru vyviezol ich von ku šibenici, tam ich spálil a popol 

ich hodil do Dunaja (Vidz Neues ungar. Magazin  I str. 234 – 249 a Letopis 

Matice slovenskej 1866 – 1867. I str.45.) 

Za Nygrinyim nasledoval Juro Straňavsky, pred tým dekan žilinsky, 

ktorý potom uradoval aj na Konskej. Po Stráňavskom nasledoval Pavol 

Major, ktorý aj konseniorsky úrad   zastával a mnohé utrpenia od inovercov 

snášať mosel. Na jeho utrpenia sa vztahujúce, z vyhnanstva svojmu synovi 

písané latinské listy nachodia sa v sbierke rukopisov Grofa Zayho 

opatrovaných i v odpise v Malom protokolte listín cirkve tejto II. str. 360. Po 

odchode do vyhnanstva Pavla Majora, nebola cirkev púchovská vstave 

neslýchaným útokom prenasledovania odolať – mosela zaniknúť asi roku 

1709. Nesmierné útrapy podstupujúc mnohí občania, zvlášte súkenníci 

opustili Púchov a hladali útočište všelikade. Daktorí v Modre, v Pezinku atd. 

Medzi vystahovalcami nachodili sa Tešedíkovci53 aj Hajnocovci. Ktorí občania 

 
49 V Púchove sa o ňom šírili informácie o sprenevere cirkevných financií a ponižovaní iných predstaviteľov 

cirkvi a mestečka. 
50 Domáci farníci a úradníci ho v roku 1652 vyhnali z fary. Dôvod nie je známy. 
51 Jan Amos Komenský navštívil Púchov v rokoch 1650 a 1654. V Púchove žila v tom čase Komenského dcéra 

a sestra so švagrom. 
52 Mikuláš Drábik (1588 – 1671) bol duchovný cirkvi Jednoty bratskej a vizionár. V roku 1628 odišiel pre 

prenasledovanie protestantov v Českom kráľovstve do Uhorska a usídlil sa v Púchove. O dva roky neskôr 

odišiel s rodinou bývať do Lednice. V roku 1670 bol zatknutý, zakrátko odsúdený a popravený v Bratislave 

ako kacír a zradca, pretože prorokoval zánik Habsburgovcov a pápežstva. Kat mu 16. júla 1971 uťal hlavu 

a pravú ruku, následne mu vytrhol jazyk, ktorý bol spolu s telom a kacírskymi knihami spopolnený. Pozri 

BADA, Michal: Slovenské dejiny II. (1520 – 1780). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017, s. 141-

142. 
53 Tešedíkovci boli významný evanjelický rod, z ktorých najznámejšími sú Samuel Tešedík st. a Samuel Tešedík 

ml. Starší sa narodil v roku 1710 v Púchove a zomrel v roku 1749 v Békešskej Čabe. Študoval 

na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Neskôr odišiel do nemeckej Jeny študovať teológiu (1732 – 1735), kde sa 

stal odborníkom na starozmluvnú archeológiu. Po skončení štúdií sa vrátil do ťažkých pomerov v Uhorsku. 

Býval u rodičov (Juraj Tešedík a Ester rod. Nedecká), ktorí už v tom čase bývali v Modre. Tu vypomáhal ako 

kaplán. V roku 1737 si ho zavolala cirkev do Tótgyörku (dnes Galgagyörk). Za kňaza ho vysvätili v Banskej 

Bystrici. V nasledujúcom roku sa oženil a pôsobil na viacerých miestach. O pár rokov sa dostal do Alberti, kde 

pôsobil v rokoch 1740 – 1744 ako evanjelický kňaz pre slovenských prisťahovalcov. Posledných 5 rokov 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A9_l%C3%BDceum_(Bratislava,_Vranovsk%C3%A1_2)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Modra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1737
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Eurka_(Ma%C4%8Farsko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ir%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/1740
https://sk.wikipedia.org/wiki/1744
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tu zostali a chceli Bohu slúžiť, moseli do artikulárneho chrámu súlovského 

ale i to len pokrajme putovať.54 

Roku 1777 farár zdejší rim. kat. Ladislav Selmeczy a boženník55 

Kardoš dali evanjelikov púchovských do mestského áreštu56 zatvoriť, neskôr 

palicovať, pod tou zámienkou, že evanjelicky mešťania v hostinci proti 

náboženstvu katolickemu vraj vravili, daktorých z nich do Trenčína 

poviazaných zašikovali a tam bili. Na to potom dvaja mešťania Ján Janco 

Kováč pri kat. fare obydlený a Juro Furdík Kadlec prenasledovaní zutekali. 

Panský išpán57 evanjelik menom Birman, oznámil toto prenasledovanie 

svojmu zemskému pánovi Dagobertovi Aspremont, ktorý prísne zabránil pre 

náboženstvo prenasledovať poddaných jeho. Janco sa prinavrátil súc do 

Púchova ale potom opustil svoju evanj. cirkev. Furdik zostal v Radvani, kde 

jeho potomci až posávad čo horliví evanjelici jestvujú. Toho času bola 

v Púchove už aj tlačiareň58, čoho dôkazom je v rukách zdejšieho farára sa 

nachodiaca modlitebná knižocka pod názvom: Kažodenné Modlitby od 

 
svojho života (1744 – 1749) pôsobil v Békešskej Čabe. Tu je po ňom pomenovaná ulica a v malom kostole v 

Čabe, ktorý postavil, a v ktorom je pochovaný pod organom, sú na jeho počesť umiestnené dve pamätné 

tabule. Jeho syn Samuel Tešedík ml. sa narodil počas pôsobenia jeho otca v Alberti v r. 1742. Po absolvovaní 

bratislavského evanjelického lýcea v roku 1767 odišiel študovať na kalvínske kolégium v 

meste Debrecín a Sárospatak. Teológiu, prírodné vedy, medicínu a právo študoval na nemeckých univerzitách 

v Erlangene, Jene, Drážďanoch, Halle a Berlíne. Pôsobil ako farár v Šuranoch a potom v Sarvaši (1767 – 

1820). Zároveň bol členom Kráľovskej školskej komisie v Bratislave, dekanom a inšpektorom evanjelických 

škôl v Békešskej stolici. V roku 1779 založil Praktisch Oekonomischen Industrial Institut zu Szarvas 

(ekonomicko-priemyselný ústav) Institutum oeconomicum, prvý svojho druhu v Uhorsku a celej Európe, ktorý 

viedol do roku 1806. Tešedík sa stal autoritou a jeho ústav bol považovaný za vzorovú odbornú školu pre 

ostatné školy po celom Uhorsku. Cisár Jozef II. dňa 2. septembra 1789 odmenil Tešedíka a jeho manželku 

zlatou medailou a zlatým prsteňom. Tešedíkov uznávaný inštitút ocenil aj cisár Leopold II.. Jeho škola bola 

obdivovaná cárskym Ruskom, kam ho cárovná Katarína II. dvakrát pozvala na návštevu do Petrohradu, aby sa 

osobne zúčastnil na reforme ruského školstva. Za svoje pokrokové myslenie a zásluhy ho cisár František 

II. dňa 17. februára 1809 spolu s rodinou povýšil do šľachtického stavu a jeho rodina dostala erb. Zomrel 

v roku 1820 v Sarvaši. Obaja spomínaní Tešedíkovci majú pamätnú tabuľu aj na stene starej evanjelickej fary 

v Púchove. Na prelome 18. a 19. storočia pôsobil v Súľove Pavol Tešedík ‒ farár a konsenior. 
54 Na základe 26. artikuly vydanej na šopronskom sneme v roku 1681 mohla každá župa postaviť na svojom 

území dva artikulárne kostoly. Jeden z nich bol vybudovaný v Súľove, kam dochádzali aj púchovskí evanjelici 

v čase, keď im bol kostol v Púchove odobratý. Pozri BADA, Michal: Slovenské dejiny II., s. 143-144. 
55 Zastaralo člen obecného výboru. 
56 Zastaralo väzenie. 
57  Najvyšší úradník v Uhorsku, stojaci na čele župy alebo na čele niektorého z najvyšších dvorských úradov. 
58 Tzv. exulantská tlačiareň fungovala v Púchove od roku 1717 a asi až do roku 1741 pod vedením Daniela 

Chrastinu. Od 30. rokov 17. storočia prešla tlačiareň aj cez Senicu, Trenčín a Žilinu. Tlačila napr. kalendáre, 

učebnice, modlitby, piesne, učebnice, náboženské spisy, kázne, slovníky, cestopisy, evanjeliá, dejiny atď. 

V Púchove vyšla v roku 1728 z tejto tlačiarne tzv. Apológia, napísaná dubnickým katolíckym kňazom Jánom 

Baltazárom Maginom. Maginovo dielo je reakciou na  spis profesora verejného práva Trnavskej univerzity 

Michala Bencsika (Benčík). Bencsik označil Trenčín za bezvýznamné mesto obývané kolonistami a Slovákov 

za potomkov Svätopluka, ktorý mal svoju krajinu predať starým Maďarom za bieleho koňa, čím chcel Bencsik 

spochybniť rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku. Ján Baltazár Magin vo svojom diele dokazoval starobylosť a 

autochtónnosť slovenského národa v Uhorsku, vyzdvihoval cyrilometodskú tradíciu ako základ 

národnouvedomovacieho procesu, vymedzil územie obývané Slovákmi, hlásal rovnoprávnosť Slovákov s 

Maďarmi. Vzdelaný a rozhľadený Magin tak Bencsikovi odpovedal na vysokej a slušnej úrovni, pričom čerpal 

z diel antických, slovanských i ďalších vedeckých a literárnych autorít. Hoci sa Ján Baltazár Magin pod svoje 

dielo nepodpísal, v tlačenej podobe figuruje meno Daniela Chrastinu a mestečka Púchov, ako pôvodcov tejto 

tlače. Viac o exulantskej tlačiarni Pozri MAKYNA, Pavol: Púchovská exulantská tlačiareň [online]. Dostupné 

na internete: <http://puchovodedicstvo.sk/historia/5390/puchovska-exulantska-knihtlaciaren/>. 
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Martyna Volffiusa obyvatela seniorského a tlačiara Daniela Chrastina vydaná 

r. 1729. Tlačiareň mala svoju miestnost v susedstve fary, v dome 

Langfelderovskom.  

 
Pohľad na Moravskú ulicu v Púchove na začiatku 20. storočia. Úplne vľavo sa 

nachádza budova, kde pravdepodoobne sídlila Chrastinova exulantská tlačiareň. 

Zdroj: Archív autora. 

 

Zaniknutie cirkve puchovskej trvalo za 70 rokov, až ked tolerančný 

edikt z roku 1781 evanjelikom chrámy stavať, kňazov a učitelov si pod tou 

výnimkou povolať, jestli sa 100 familii evanj. najde, povolil. Vtedy pozdvihli 

evanjelici svoje hlavy a vyslali roku 1782 Jána Brodského a Jána 

Pláňovského, aby chodili po dedinách okolo Púchova ležiacich - popisovať 

familie a duše evanjelické. Za to bol však Ján Brodsky lapeny a do žalára 

trenčianského odvedený, kde ho za 16 týždňov v ťažkých putách držali, 

poneváč vraj nahováral katolíkov aby prestupili k viere evanjelickej. Protokoll 

III. strana 25. svedčí, že bol Brodsky na rozkaz samého cisára zo žalára 

vyslobodený. Po návrate jeho zo žalára, vymohol od námestnej rady povolenie 

ku stavbe chrámu. V ten čas obdržali povolenie aj Beckóv, Zemanské 

Podhradie59, Zarieč60, Kochanovce, Moravské Lieskové (vidz. prot. III. str. 33.) 

Roku 1783 sa církev sriadila. Ján Brodsky a Adam Tvrdoň stali sa 

kurátormi, a církev svolila si za duchovn. pastiera Michala Kordík učitela 

trenčianského, rodom z Vrbice v Liptove, ktorého roku 1784 dňa 25ho 

Januára Matej Augustinyi farár trenčianský do úradu uviedol.  

 
59 Od r. 1990 Zemianske Podhradie. 
60 Od r. 1973 Záriečie. 
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Poneváč však pp. kurátori vzdor všetkých horlivosti cirkevnikov - 

nemohli tolko penez sosbierať, že by bolo ku stavbe chrámu dostatočné 

bývalo – preto novozvolený farár Michal Kordik služby Božie v stodole Pavla 

Príbiša vybavoval – za čo cirkev arendu61 platila.  Prvé služby B. 

v novoobživenej cirkvi konali sa v tejže stodole roku 1784 II. Nedelu po troch 

králoch (dla inej správy na den 3ho Februára totiž na den obrátenia Pavla). 

Farského a učitelského staviska tiež nebolo, preto býval farár i učitel 

v prenajatom dome. Meno učitela bolo Imrich Vamoši. Dietky sa vyučovali 

v Dilikovskom dome. Roku 1784 dňa 22ho Júli kúpila církev dom pre faru 

a školu od Jána Holienka inač Otrokociho s dvorom i so zelnicou za 420 zl.62 

v šajnách63. Bol to fundus64 censualný a census zemansko panský. Na tomto 

fundusi započala cirkev stavät chrám, ktorá roku 1785-6 (z materiálu 

mäkkého) dostavila a ktorý na Všech svätých skrz Jána Zubek farára 

a seniora trenčianskeho a Pavla Tešedik farára a konseniora súlovského na 

službu Pána posvätený bol.  

Roku 1787 odišiel učitel Imrich Vamoši na Laz65 za rektora, na jehožto 

miesto si cirkev istého Jána Obernauera svolila. 

Toho istého roku dovolávali sa evanjelici práva ku mestským zvonom, 

deputacia však 26ho Oktobra prišlá (z Trenčína) neprisúdila im práva – na 

čo potom rekurovali až do Budína ale marne.  

Roku 1790 vyprosili si cirkevníci od Grofa Dagoberta Aspremont – na 

Rovni66 – oltár, ktorý do krypty teraz katolíckeho - ale pred tým 

evanjelického chrámu ako pozostatok ešte od dávnych (časov) v tom kostole 

odbavovaných evanj. služeb B. hodený bol.67 Oltár ten v rococo štýle 

shotovený až posavád slúži tu v chráme. Behom roku 1790 z dobrodenia p. 

Miklóša Šujansky a vlastnéj horlivosti a obetavosti nadobudla si cirkev 93 

funtový68 zvon, ktorý na dvore pred bývalým chrámom len na drevenom stĺpe 

umiestnený bol a konečne sa puknul.    

Roku 1795 odišiel Ján Obernauer učitel do Moravi za farára, na 

jehožto miesto prišiel Pavel Horňansky a v ten istý rok v Máji zakúpila si 

cirkev od istého Pažitského organára organ. Tento organ darovala cirkev, ked 

si terajší nový zadovážila cirkvi súlovskéj. 

Roku 1803 dňa 11ho Mája držal kanonickú visitáciu superintendent 

Daniel Krudy v nejž akta v protokolle III strana 42 – 47 svedčia.  

 
61 Zastaralo nájom/prenájom. 
62 Zlatých (mincí). 
63 Šajny ‒ papierové bankovky zavedené v habsburskej monarchii. 
64 Zastaralo stavebný pozemok. 
65 Od r. 1927 Lazy pod Makytou. 
66 Od r. 1927 Lednické Rovne. V zápisnici sa uvádza miesto pobytu grófa Aspremonta. 
67 Spomínaný oltár z roku 1643 dal vyrobiť neznámy majster. Po prevzatí púchovského kostola katolíkmi zostal 

v jeho interiéri, no ako hlavný oltár bol nahradený iným z dnes už zaniknutej kaplnky rodiny Márcibániovej. 

Evanjelici si ho do svojho nového chrámu vyžiadali asi už v roku 1785, nie v r. 1790 ako uvádza zápisnica. 

Pozri Archív Mesta Púchov, Pamätná kniha mesta Púchov, s. 115.  
68 Stará váhová jednotka, 1 funt je asi 400 gramov. 

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=jednotka
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=asi
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Tohto roku odišiel učitel Pavel Hornansky do Prietrže, na jehožto 

miesto Štefan Gendlev došiel však ked tento roku 1804 úrad svôj složil, 

zvolila si církev dakého Pelachya z Parnice za učitela. Roku 1807 dňa 26ho 

Augusta povstal velký ohen, ktorý dla domnienky vojsko z regimentu 

Aftenberg na hospodách umiestené, bolo zapríčinilo, pričom aj rim. kat. fara 

i kostol shorel – evanjelicky však zostal.  

Roku 1808 v Máji zomrel Michael Kordík na zapálenie plúc, jeho 

pohräb odbavoval Ján Čovka farár lazovský a Ján Zúbek senior trenčianský. 

Kordík leží v starom evanj. cintoríne púchovskom pod náhrobným kameňom, 

teraz zotretým, nedaleko od vchodu na pravo.  

Dňa 29ho Mája 1808 previedla sa volba nového farára – na probe bol 

aj Pavel Hurban farár beckovský a lúbil sa cirkvi velmi – lenže vraj bol maléj 

postavy a preto zvolený bol Juraj Okrutsky z Okruta69, teraz číročistéj 

katolickéj obce (a k Púchovu patriacej) narodeny, avšak v artikulárnej cirkvi 

batizovskej 9 rokov i 6 mesiacov uradovavší.   

Roku 1813 dňa 25ho augusta prišla velká povodeň, ktorá velkú škodu 

na celéj považskéj doline spôsobila (vidz prot. III str. 53 – 57) a mestečko 

Púchov takmer zničila.70 

Roku 1814 odišiel učitel Pelachy na Mijavu na jehožto miesto došiel 

Jan Stanko, ktorý zase roku 1821 na Starú Turú prešiel a na jeho miesto 

Samuel Lányi učitel súlovský pozvaný bol.  

Roku 1814 dňa 17ho Júla venoval Ján Bogády de Baranya et 

Hanzlikfalva cirkvám evanj. puchovskéj, zariečskéj a lazovskéj 500 zl. (prot. 

II na posl. str.). 

Roku 1823 dňa 23ho septembra konala sa visitácia skrz dôst. p. 

Michala Kováč Martynyi.  

Roku 1832 dňa 6ho Februára spravila Mária Šujanská vdova po 

lazovskom farárovi Maliarikovi testament, v nomž svôj dom v Puchove sa 

nachodiaci darovala církvi Puchovskej (vidz prot. II str. 94 – 96). Cirkev ten 

dom predala Jurovi Dílik za 630 zl. šajnových a utržené peniaze obrátila na 

zvony.  

Roku 1837 dňa 21ho Januára umrel Juraj Okrutsky na zapálenie pluc 

v 77 roku a pochovany bol 25ho Januára skrz Pavla Tešedika súlovského 

a skrz Štefana Petrucha zariečského, Samuela Doležal trenčianského 

a Samuela Kokeš lazovského farara.  

 
69 V r. 1808 – 1902 a 1920 – 1959 bol názov obce Okrut, pričom zanikla pri výstavbe Nosickej priehrady v roku 

1959. Časť obyvateľov sa presídlila do Udiče, kde vznikla Okrutská ulica. Viac napr. MAKYNA, Pavol: Okrut 

- obec pod hladinou Váhu [online]. Dostupné na internete: <http://puchovodedicstvo.sk/historia/4855/okrut-

obec-pod-hladinou-vahu/>. 
70 Známa je aj ako tzv. Palackého povodeň, ktorý ju prežil v Trenčíne a neskôr opísal. Podľa dochovaných 

dokumentov ide o najhoršiu povodeň na Váhu, pričom prietok rieky dosahoval v úseku Púchov – Trenčín 

3 900 – 4 100 m3/s, čo je až 1 000-ročná voda. Voda vtedy zaplavila celé Vážske údolie a spôsobila rozsiahle 

škody na majetku a ľudských životoch. Viac o Palackého opise povodne p ozri VAŠKŮ, Zdeněk: Vážské 

povodně roku 1813 a František Palacký. In: Vesmír, 2000, roč. 79, č. 5, s. 286 alebo HORVÁTHOVÁ, 

Blažena: Povodeň to nie je len veľká voda. Bratislava : VEDA, 2003, 224 s. 
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Na miesto Okrutskeho zvolila si cirkev roku 1838 dňa 21ho Mája 

seniorátného kaplana Samuela Melfelbera na probe bol i Karol Martinek 

neskoršie farár cankovský v Honte a potom vojensky v Lembergu. Melfelebr 

bol dňa 17ho Juna I Nedelu po Trojici skrz trenčanského seniora Štefana 

Šimko do úradu uvedený.  

Roku 1842 zložil úrad učitel Samuel Lányi a na miesto neho zvolila si 

cirkev dňa 22-ho Maja 1842 Jána Lehotsky rektora beckovského.  

Roku 1847 dňa 21ho Septembra zomrel farár Samuel Melfelber, 

ktorého Kokeš farár lazovský a Čendekovič farár stankovský71 pochoval. 

Na Melfelberove miesto zvolený bol dňa 19 Marca 1849 Rudolf 

Okrutsky, tedajší zariečsky kaplan a syn Juraja Okrutského.  

Roku 1850 kúpila cirkev dve lampy (lustre) do kostola. Jedna na 8 

sviec za 40 zl. šajn a menšiu na 4 sviece za 17 zl. 30 kr.72 šajn (Vidz prot. 

I str. 252 – 255). 

Roku 1851 pristavila cirkev väžu ku chrámu z dobrovolných obetí 

a požičky, avšak nedostavila sa len na 8 siah a múry sa len doskami pokryli 

a zvony vo Viedni zaopatrili za 1240 zl. striebra, jeden 8 centový a druhy 5 

centový.   

Roku 1854 daroval církvi Peter Záturecky, okresný pravotár 4 

pakfonové73 sviecne na oltár v cene 21 zl. (vidz. prot. II. str. 256) ktoré vo 

Viedni zakúpené boli.  

Poneváč chrám na náhle z mäkkého materialu74 postaveny započal sa 

pukať a srútením hroziť, preto sa církev odhodlala nový chrám stavať, ku 

ktorému roku 1864 dňa 24ho Júna základný kameň položený bol - 

a poneváč nebolo fundusu preto starý chrám obstavali novým – tak že starý 

v novom zatevrený bol – k tomu cielu sa ale aj fundus za kostolom od 

Ondreja Toman za cenu 300 zl. zakúpil.  

Roku 1864 previedla sa v Púchove komasacia pri ktorej príležitosti 

dostal sa pre farára pod 4 merice pre učitela pode dve merice pozemok 

v takrečených Novinách a v ten rok darovala osviet. grofka Erdödka zemská 

pani fundus pod školu na nemž teraz školské stavisko stoji. (vidz. 1866 č. 77 

protokoll.) 

Roku 1865 dňa 2ho Marca zomrel farár Rudolf Okrutsky na lámku; 

pohr. počest nost. vykonali Samuel Kokeš senior Jan Križan súlovsky, Karol 

Križan zariečsky a Štefan Križan stankovsky farari.  

Na miesto Okrutskeho zvolený bol Štefan Križan farár stankovsky, 

poneváč však povolanie neprijal zvolila církev Maximiliana Hudec 

administratora slovenskéj církve Peštanskéj, ktory na Velky Piatok úrad 

 
71 Od roku 1971 Trenčianske Stankovce. 
72 Korún. 
73 Pakfón alebo tiež alpaka je kov – zliatina medi, zinku a niklu. 
74 Pravdepodobne z nepálených tehál, ktoré rýchlo podliehali skaze pri častých záplavách riekou Váh. 
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nastúpil a dňa 21ho Mája 1865 skrz dôst. p. superintendenta Kuzmányiho, 

Samuela Kokeš seniora a dekana K. Križan do úradu uvedený bol.  

Toho roku vystavili sa múry chrámu až po takrečenú Gleichu a roku 

1866 sa pokryli šindelom.  

Roku 1867 dali evanjelici v Zelený Štvrtok a Velky Piatok zvoniť – čo 

im richtár obce s dvoma božennikmi zabraniť prišiel. Evanjelici na ten zákaz 

nič nedbali, za čo potom katolici na evanj. fare vo dne verejne, počas 

zvonenia okna vybili (vidz. list č. 49. 1868.) Tohože roku kúpila cirkev pre 

chudobných takrečený Bakalikovský dom za 82 zl. V stavbe chrámu sa 

pomáli pokračovalo menovite vo vakovke75. Toho istého roku zomrel 

inšpektor Ladislav Nozdrovicky, ktorý na polepšenie platu farára a učitela 

220 zl. poručil. Roku 1869 zomrel učitel Ján Lehotsky dňa 24ho Decembra, 

na jehožto miesto zvolený bol Pavel Ondrička, pomocný učitel z Rákoš 

Kerestúra76 a ktorý dňa 1ho Júna 1870 úrad svôj nastupil a až dosavad tu 

uraduje.  

Roku 1870 bol Maximilian Hudec za profesora na štatnu učitelsku 

pripravovnu vymenovany, ktorý následkom toho majúc tu s daktorýma 

cirkevníkma potržky, cirkev zanechal. Na jeho miesto došiel Pavel Roy77 

kaplan staroturanský, ktorý od 26ho Októbra 1870 do konca roku 1874 

uradoval a do Kochanoviec za farara zvoleny bol. Po Royovom odchode 

vymenovaný bol za administrátora cirkve Ludvik Zsambokréthy, bývalý 

kaplan Kochanovsky, ktorý po prvýkrát služby Božie na Silvestra odbavoval 

a dňa 17ho Januára 1875 zvolený, potom na den Vstúpenia P. na nebe skrz 

seniora Karola Križan inštalovany bol a s Božou pomocou dosávad teda 26 

rokov uprostred velkej péče a utrpnosti uraduje.  

Od času obživenia, novopostavenia církve nasledujúci duchovní 

uradovali v Púchove:  

   Michael Kordík 1783 – 1808 

   Juraj Okrutský 1808 – 1838 

   Samuel Melfelber 1838 – 1849 

   Rudolf Okrutsky 1849 – 1865 

   Maximilian Hudec 1865 – 1870 

 
75 Zastaralo omietka. 
76 Rákoskeresztúr je bývalé mesto v Maďarsku, ktoré je dnes súčasťou XVII. Budapeštianskeho obvodu. 

Rákoskeresztúr bol 1. januára 1950 zjednotený s Budapešťou. 
77 Pavel Peter Roy (1839 – 1909) sa narodil v Novom Meste nad Váhom. Bol zaťom Jozefa Miloslava Hurbana a 

otcom známeho slovenského básnika a prekladateľa Vladimíra Roya. Teológiu študoval na evanjelickom lýceu 

v Bratislave, na univerzitách v Lipsku, v Erlangene a vo Viedni. P. Roy bol vysvätený za kňaza v roku 1864, 

pričom toto povolanie vykonával v r. 1864 – 1870 v Starej Turej, 1870 – 1874 v Púchove a v r. 1874 – 1904 v 

Adamovských Kochanovciach, kde je aj pochovaný. V r. 1884 – 1904 pôsobil ako konsenior (zástupca 

predstaveného) Trenčianskeho seniorátu. Od r. 1904 žil na dôchodku v Melčiciach, kde zomrel. Patrí k 

zakladateľom slovenskej národnej bibliografie, pričom je autorom slovenského knihopisu za roky 1869 – 1873. 

Bol činný aj ako publicista. Svojimi článkami z náboženského života a histórie prispieval do mnohých novín 

a časopisov. P. Roy bol členom Matice slovenskej, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a účastinárom 

Kníhtlačiarenského spolku v Martine. Pozri Slovenský biografický slovník: V. zv.: R-Š. Martin : Matica 

slovenská, 1992, s. 128. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

186 
 

   Pavel Roy 1870 – 1874 

   Ludvik Zsambokréthy od 1874 - -  

Kaplani boli len dvaja: 

   1. Michael Roháček 1874 

   2. Miloš Kifs 1897 

Prvý zomrel na suchoty na Turej, druhý taktiež odišiel za kaplana na 

Turú odkial za farára do Štrby v stolici Liptovskej zvolený bol.  

Roku 1871 dňa 15ho Júni držal dôst. pán superintendent Ludvik 

Geduly visitáciu počas uradovania farára Roya a Juliusa Nozdrovicky 

inspektora (vidz visit. protokoll zv. 1871.) Počas 4 ročneho uradovania Pavla 

Roya pokračovalo sa v stavbe chrámu, menovite roku 1873 postavilo sa 

sanktuarium.  

Jaknáhle nastúpil Ludv. Zsambokrethy svôj farský úrad  - tu z jakejsi 

pomsty účinkovala sa ta, aby veritelia cirkvi dlžoby vypovedali – následkom 

čoho musela církev najprv dlžoby poplatiť a stavbu nechať tak, keď pre 

dakési očernenie vtedy z Nemecka malé  - len 50-70 zl. podpory dochodili.  

Roku 1875 urobil farár sbierku a dal postavit na miesto letiacej brány 

do farského dvora terajšiu železnú bránu za 160 zl.  

 
Pohľadnica s fotografiou vstupu do evanjelického kostola v Púchove bola poslaná 

v roku 1911 V. Švehlovou - vtedajšou snúbenicou V. Roya. Informovala ňou svoju tetu 

o zvolení jej nastávajúceho za evan. farára v Púchove. Zdroj: Archív autora. 
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Roku 1876 nadstavila sa vtedy nizučká väža o dvanást siah vyše 

a shotovila tak ako teraz vyhliadá. Že starý kostol v novom stál a zapotrebné 

ho bolo odstrániť a sklepenie nad hlavným chrámom shotoviť - k čomu 

neboli peniaze, preto vyžiadal farár od Vys. Ministerstva povolenie ku 

suplikacii a poslal Jána Tehlára a Jána Kadlečíka, potom Jána Kováča a Št. 

Orgonika suplikovať, ktorí 583 zl. 72 kr. aj sobrali. S touto malou summou 

sa nemohlo ku práci pribrať - preto rozposlal farár na všetky strany 

prosbopisy, napísal v nemeckej reči historiu cirkve a rozposlal ju po 

Nemecku takže nielen Gustav Adolfsky spolok78 bočný milodar 4260 zl. 

udelil, ale aj následkom dakoľkých článkov farára v stuttgartských evanj. 

novinách výše 2 tisíc zlatých sobral, ba na prosbopisy jeho nielen kňazské 

Collegium z Berlina 98 zl. 92 ko. v dukátoch poslalo, ale aj jeho Jasnosť 

královská hanoveranský král 90 zl. Jeho Jasnosť král uhorský František 

Jozef I. daroval na prosbu farárovu dňa 30. nov. 1875 – 200 zl. Jeho 

Osvietenost Grof Beust rakúsky vyslanec v Londine 37 zl. Jeho Osvietenost 

p. Zsedenyi čo gener. inšpektor 20 zl. Jeho císarsko královská Výsost 

Arciknieža Albrecht z Viedne 30 zl. Fridrich Teesdal angličan a priatel farára 

z Linkolnu 18 zl. Lud. Hajiček pravotar 50 fl. Ked takto farár blizo 10 tisíc 

zlatých zo všetkých končin sveta s pomocou Božou, ale krvopotne sobral, 

vtedy začalo sa vzdor prekážkam, ktoré vlastní cirkevníci stavbe kladli, na 

energičné zakročenie farára – v dôvere Pána Boha stavať a Pán aj pomáhal 

tak, že sa dielo roku 1880 dokončilo – rumy starého chrámu sa zborili 

a v novom zostali, a tak jakoby na rumoch stareho Jeruzalema nový 

postavený  a dňa 26ho Septembra 1880 v 18-tú Nedelu po Trojici skrz dôst. 

p. superintendenta Ludvika Gedulyho (farára prešporského) pri valnom 

počte domácich aj prespolných ctitelov Božích a okolitého kňazstva 

posvätený bol. V chráme kázal na základe Efez. 2. 19-22 domáci farár a na 

vonku stankovský farár Štefan Križan. Kázeň domáceho aj tlačou vydaná 

bola. Dej celéj posviackej nachodí sa v cirkevnom časopise Koruhev číslo 19-

té z roku 1880.  

 Nový tento chrám stavaný je dla novogotyckého slohu – a stál na 

hotových peniazoch 26 197 zl. 16 kr. – na ktorý sobrali farári Okrutsky, 

Hudec, Roy 8870 zl. 10 kr. a Ludv. Zsambokréthy 17 327 zl. 61 kr. písmom 

sedemnásttisíc tristodvacat sedem zlatých aj 61 kr. nasl. čísla. Ked sa 

material, šichnická robota a nepočetné povozy porátajú tedy to asi 13 tisíc 

zlatých obnášia a tak by chrám stál 40 tisíc zl. v. č. Prácu a materiál církev 

zdarma dala.  

 
78 V roku 1832 bol v Lipsku založený spolok/nadácia s menom bývalého švédskeho kráľa Gustáva Adolfa II., 

ktorého cieľom bolo vypomáhať v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným 

cirkvám v Európe, v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Viac o spolku pozri Gustav-

Adolf-Werk e. V. [online] Dostupné na internete: <https://www.gustav-adolf-werk.de/>. 
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3) Počet duší dla tohtoročného popisu duší obnáša jak v matkocírkve, 

tak vo filiach79 nie ináče rozptýlenosti spolu 1705 duší. Pri poslednej visitacii 

obnášal počet duší 1571 a tak zrostla církev o 134 duše. Matko církev sama 

počítaje len 260 duší – inoveriacich je v matkocirkve  1320 duší tedy 

pätnásobný počet.  

Cirkevníci zamestnávajú sa zvätša rolníctvom. V matkocírkve 

zamestnávali sa za prajnejších časov aj rozličnými remeslami – poneváč ale 

remesla upadli - tak nachodí sa teraz tu len jeden kadlec, 4 kušnieri, dvaja 

garbiari, jeden pekar, traja hrnčiari, jeden súkenník a dakolko murárov 

a obuvníkov. Mnohí nechali remeslo tak a držia sa rolnictva.  

Takých údov80, ktoré by si daké zvláštné zásluhy v cirkev boli vydobyli 

na ten čias niet. 

Miešaných manželství je v matkocírkve 10 – vo filiách 25 a tak spolu 

35 párov, z ktorých dva páry vychovávajú svoje dietky katolický, jeden pár 

evanjelický a v ostatných nasledujú dietky svoje pohlavie. Roku 1900 bolo 

narodených 70, confirmovaých 36. Od nás odstúpila katolíckeho farára 

sestra na Mojtíne na katolickú vieru, k nam nepristupil nikto. Sobášených 

bolo 21 párov, zomrelo 45 osob. Cirkevnýma obradmi vzdor buričov 

nepovrhnul nikto. 

 
Fotografia výstavby evanjelického chrámu okolo roku 1880 a zároveň asi najstaršia 

známa fotografia Púchova. Objavená bola na fare v Starej Pazove v Srbsku. Zdroj: 

Archív autora. 

 
79 Fília ‒ pobočka/dcérocirkev/filiálka. 
80 Aj vo význame „členov“. 
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4) Chrám je zdlžka 35 metrov, šírka 13 ½, výška 15 metrov. Nad 

portálom chrámu, ktorý na každom boku terakottové gotické väžičky na 

vrchu terakottové ruže – a ktoré na kamenných stlpoch spočívajú stojí nápis: 

„Aj stánok Boží s lidmi. Zjev. Jána 21.2,3.“ Chrám zopierajú z jednéj aj 

z druhéj strany zvonku 18 na vrchu kamennyma strieškama opatrených, 

murovaných pilieroch a ma 22 menších, vätších gotických v sanktuáriume 

ale u vrchu barvistých zasklených okien. Ponimo hlavného portalu vede ešte 

do kostola 4 dverí. Stavaný je zo samého kameňa a pálenej tehle, krytý je 

bridlicou (šipenom). Do vnutra chrámu vedie predsieň, v ktorej je nápis: 

„Vchádzajte tesnou bránou.“atd. Luk. 13.24 a z tejto prechodí sa prez 

sklenné dvere do stredu chrámu, ktorý pozostáva zo dvoch bočných a jednej 

hlavnej lode a zo sanktuariuma, pri ktorom nad zákrstím na pravom boku, 

ale aj nad presbyteriumom sú lože. Na kancel81 vedú srubové točené schody 

– a na chor dvoje schodov – z jednej aj druhej strany chrámu. Chrám je 

dlaždený s velkýma štvorhrannýma kamennýma tabelkami. Klenutie spočíva 

na 10 kamenných tesaných s terakottovýma kapitelmi vzdobenych stlpoch. 

V sanktuariume nachodí sa oltár. O oltári tomto je už spomenuto – je 

v rokoko štýle roku 1643 vyhotovený a cennýma rezbami a malbami na dreve 

opatrený. U spodku je obraz večere Pána s jeho učedníkmi; hlavný obraz 

predstavuje svadbu beránkovu, a najvyšší obraz ukrižovaného Krista. 

V pravo za stlpom je obraz Pavla Apoštola, s knihou a s mečom, v lavo Peter 

s klúčom – povedla týchto a nad ními menšie obrazy 4 evanjelistov. Na 

ktorých sú nápisy: In honorem dei Triunius, Patris, Filii, et spiritu sancti in 

ornamentum Dei et Templi et externum commonefactionem Plebis haec ara 

consecrate est ut explosa Antichristi Idololatria et sprebe Fanaticorum 

Kakazelia ad eam verbum Dei pure et intelligibiliter populo praelegatur 

Sacramenta administrentur et Benedictione grex Dei imbuatur. Veni, vide et 

audi anno Christi 1643.82 Dalej napis Oseae 2. Desponsavit te mihi in 

justitio et judicie et miserationibus.“83 Oltár je ešte zo starého chrámu a dla 

slohu nešikuje sa do nového chrámu - církev robí sbierku na nový. 

Na pravom boku u sanktuariuma stojí na drevennom stlpe, v gotickom 

slohu rezbami ozdobená od terajšieho stolára Ferdinanda Kubička rim. kat. 

 
81 Zastaralo kazateľnica. 
82 Presné znenie latinského nápisu na oltári je:„IN HONOREM DEI TRINUI, PATRIS FILII ET SPIRITUS STI, 

IN ORNAMENTUM DECQUE TEMPLI ET EXTERNAM COMMONEFACIONEM PLEBIS HAEC ARA 

ERECTA EST, UT EXPLOSA ANTICHRISTI IDOLATRIA ET SPRETA FANATCORUM KAKAZELIA 

AD. EAM VERBUM DEI PURE ET INTELLIGIBILITER POPULO PRAELEGATUR, SACRANTA 

ADMINISTRETURER ET BENEDICTIONE GREX DEI IMBUATUR. VENI, VIDE ET AUDI ANNO XTI 

MDLXLIII.“ Preklad textu znie:„ Ku cti Boha trojjediného, Otca, Syna i Ducha Svätého, na ozdobu a okrasu 

chrámu a ku zovňajšiemu napomenutiu pospolitého ľudu je postavený tento oltár, aby pri ňom – zavrhnúc 

modlárstvo antikristovo a nešetriac falošnú horlivosť fanatikov – slovo Božie čiste a zrorumiteľne bolo 

predčítované ľudu, sviatosti prisluhované a stádo Božie žehnaním usplňované. Poď, Pozri a čuj! Roku Krista 

1643.“ 
83 Presné znenie latinského citátu proroka Ozeáša na oltári je:„DESPONSAVI TE MIHI IN IUSTITIA, IN 

IUDICIO ET IN MISERATIONIBUS.“ V preklade: „Zasnúbil som Ťa v spravodlivosti, v súde 

a v milosrdenstve.“ 
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za 250 zl. vyhotovená kazatelna, na ktorú blahej pamäti Martyn Dujka 

mlynár z Vesky84 100 zl. oferoval.  

Krstitelnice sú dve – jedna starodávna kamenná, ktorá sa neužíva, 

druhá drevenná v užitku. Miestny farár vyprostredkoval u diakonistky Marie 

Morneburg 88 zl. a dal u tunajšieho stolára Ferd. Kubička za túže cenu roku 

1878 vyhotoviť. Nápis dobrodinkyne stojí na pokrivke krstitelnice.  

Organ zadovážil sa roku 1879 za 1226 zl. zo Schweidnitzu, pruského 

Slezka od Schlaga a syna na desat mutacii a pedalom, štýlu gotického slúži 

už teda 22 rokov bez toho, žeby bol reparaciu potreboval. Peniaze naň 

zadovážil miestný farár – cestou prosbopisou.  

Chor na ktorom organ stojí, spočíva na 4 kamenných stlpoch. Pavlače 

sú jednopatrové na oboch stranách chrámu z dreva na barnavo farebné. Na 

chore a pavlačoch je 16 z makkého dreva na barnavo farebných stolic. 

Vnútri chrámu na každom boku hlavnieho vchodu po 18- a tak spolu 38 

z mäkkého dreva skrz Antona Stanek stolára v Dohnani85 v gotickom slohu 

vyhotovených lavíc, ktoré s nápismi každej obce opatrené sú. Od 

sanktuariuma prvú lavicu ktorá je zeleným súknom obtiahnutá, venovala 

církev farárovej a učitelovej rodine. V ložách nachodia sa taktiež po dve 

lavice. Nápisov niet. V sanktuariume visí na jednom boku obraz Luthera 

a na druhom Melanchtona, ktoré dakedy slečna Karolina Kučera z trenč. 

Teplic darovala. Ponimo toho visia na sanktuariume dva obrazy 

ukrižovaného Krista, z nichžto jeden na lävo vysiaci je majstrovské 

starodávne dielo.      

Lustre (lampy) sú tri, jeden sklený 12 ramenový z krištálového skla 

roku 1880 za 81 zl. 98 ko. zadovážený. Ostatnie drevené, pozlatené pochodia 

zo starého chrámu roku 1850 z dobrovolných obetí nadobudnuté v nichžto 

už hore vyše spomienka urobená bola. Ponimo toho sú pod chorom dve 

petrolové lampy a v predsieni sklenný lampáš. Chrám je s ostatnyma 

budovámi na 13 180 zl. u I uhorskej spoločnosti dištriktuálnou úmluvou 

zabezpečený. 

5) Väža – jejžto spodok ešte zo starého chrámu zostával, poneváč ku 

novému chrámu nepomerne nízka, tak že od strechy nevyčnievala – musela 

sa nadstaviť. Stavaná je z kameňa osmihranná, so špicatou plechom krytou 

strechou u rohu plechovou baňou a krížom, na nemž je kohút pripravený. 

Baňa a kríž je vyhotovený v Jičíne na Morave. Čelá väže odzobujú gotické 

ruže. Výška väže s krížom obnášia 43 metre, v nejž sú na dubových 

stoliciach umiestnené 3 zvony. Najvätší 8 starých centov alebo 4 metr. c.86 

48 kilo s nápisom: Podte do chrámu, slúžte tam Pánu Bohu na výsosti 

Vnitorní radosti. Horlivosti a príkladnou dobročinnosti církve evanj. a. v. 

Puchovské k zvelebení siona Božieho nadobudnutý za inšpektora Velk. p. 

 
84 Od r. 1920 Vieska-Bezdedov, od r. 1960 súčasť Púchova. 
85 Od r. 1927 Dohňany. 
86 Stará jednotka váhy, 1 metrický cent = 100 kg. 
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Ladislava Nozdrovicky a kneze Rudolfa Okrutsky. Shotovený od Bartolomeja 

Raffel C. K. zvonára ve Vidni 1851. Stredný 5 centový alebo 2 metr. c. 80 kilo 

tažký s popisom: Lidu k probuzení k nábožnosti krestanské, zaopatrený, 

skrz Bartlomeja Kaffel C. K.87 zvonáre ve Vídni  1851 shotovený. Oba stojá 

1240 zl. striebra. Tretí zvon malý, s hlavou železnou 200 kilov tažky, 

z čiastky z vyslúžených penazí 140 zl. Zuzanny Janiek, služebnej u Ondreja 

Adamička kostolníka, z čiastky za starý 50 kilov tažky puknuty a po 90 kr. 

za kilo predatý a z čiastky dobrovolných obetí u Pozdecha v Pešti za 300 zl. 

zadovážený. Je systému pozdechovského na nom i malé dieťa zazvoniť môže. 

Nápis naň složil miestný farár, ktorý nasledovne zneje: Vzbudzuj ze sna, též 

veď ke spočinku, hlásaj-etnú Božích služieb hodinku, volaj do práce, 

sprovádzaj k hrobu, oznamuj ohna strašlivú dobu. Z porukomstva úbohéj 

služky Zuznanny Janiek a z obetí církve puchovskéj počas uradovania 

Ludvika Zsambokréthyho ev. farára a dekana puchovského zadovážený 

a skrz velebn. p. seniora Karola Križan dňa 18ho listopádu 1882 slavnostne 

ku poctam B. posvätený. Öntöttek és felszerelték Pozdech József utódai 

Thury János és Rotsch Imre Budapesten 1882.88 Zvonárom je teraz Pavel 

Plánovský, dostáva platu na hotových peniazoch 22 zl.  – ponimo toho 

kantacie a koledu, čo asi 100 zl. vyniest môže.  

6) Nádoby k Večeri Pána: 

a) Kalich vätší strieborny znutra i z vonku pozlatený na podobu hrozna 

so znamenom N a stromkom. Na stopke kalicha, ktorá strom napodobnuje je 

figurka človeka so sekerou, s ktorou rúbe – čo tolko snad znamená, že jest již 

jakoby sekera ke stromu priložená Matúš 3.10 Luk. 3.9 pre nekajúceho 

ktorý nepije hodne kalich ten, váži 440 gramov.  

b) Kalich menší strieborný pozlátený s vrchnákom, váži 92 gramov. 

c) Kalich maličký strieborný s mištičkou a škatulkou pre oplatky vo 

futráli89, - potrebuje sa pri spovedi nemocných, váži 187 gramov.  

d) jedno ciborium90 strieborné, dar od urodzeného niekdy pána Jána 

Bogchdy de Baranya et Hanzlikfalva, váži 300 gramov.  

e) škatulka so žltého plechu na oplatky. 

f) Držátko na oplatky od Gustav Adolfského spolku církvi roku 1901 

darované v cene 26 zl. z Alpaky. 

g) hlinený žbán, h) cinový kondriev starší i kondriev cinový na liter od 

Emilie Okrutsky vdovy po nebohom farárovi, s písmenami E. O. na spodku.  

i) kondriev velky cínový od Ondreja Adamička bývalého kostolného 

darovaný. 

Chrámové náradie: 

 
87 Skratka „cisársko-kráľovský“. 
88 V preklade „Liaty a vybavený Józsefom Pozdechom a potomkami Jánosom Thurym a Imre Rotschom 

v Budapešti 1882“. 
89 Zastaralo púzdro/schránka. 
90 Tiež vo význame – liturgická nádoba. 
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k) 4 pakfonové svietne na oltár od Petra Zátureckého v cene 21 zl. l) 4 

svietne drevenné na oltár, ktoré sa teraz neužívajú, m) dva svietničky 

sklenné na oltár, n) Dva zvončeky vyberaniu krajciarov. 

o) dva krížiky drevenné na oltár, 

p) 4 porcellanové vazne pre kvety na oltár,  

q) jeden sklený žbanček ke krstu, 

r) Tri železa na pečenie oplatiek, 

s) želiezko k vykrojovaniu oplatiek, 

t) dva zvonce ktorýma sa pri kolade zvoní, 

u) Armavia91 z mäkkého dreva v zakristi, kde sa kamže, sviece, 

presteradla opatruju.  

v) Armavia v presbyteriume v nejž je archiv umiestený. 

x) 4 kamže, tri staršie a jedna nová z dobrovolných obetí mládeže 

zakupená, ktorú Anna Plánovsky ušila, taktiež jeden lutherák.  

y) jeden stolík v zákristi so stoličkou a lavicou a jedna lavica pred 

zákristím pre kostolníka, jeden kufrik k pohrabom obsahujuci potrebné veci. 

z) Oltarnie a kazatelničné rúcha -  je ich 6 – jedno svetlé, potom 

červené, čierne, kotlovej farby, zase čierné od Anny Štepanec a Emilie 

Hajiček darované, konečne jedno šarlátové s velkým krížom skrz farára Lud. 

Zsambokréthy v Nemecku vydobudnuté. Potom 13 ručníkov, medzi nima tri 

hodbábne. Konečne koberec pred oltarom od Cornelie a Luisi Zsambokréthy 

darovaný. Pri tom vyšívaná poduštička na oltári pod knižky a stolček na 

klakanie pred oltárom barnavo tapacirovany a palička na zadušanie sviec. 5 

hlinených vázni pre maje na Ducha; tri tabulky s číslami na značenie piesní. 

7) Cirkevný Archiv: 

a) Historického významu sú cirkevnie protokolle v latinskej reči písané 

No I. II. III. ponimo toho je protokoll cirkevných nariadení IV. z novšieho 

času a rozličné písemnosti cirkevnie.  

b) Matriky 5 sväzkou I sväzok pokrstených, sobášených, zomretých od 

roku 1784 – 1829 – sväzok II od 1830 – 1869. III sväzok od 1870 – 1900, 

sväzok IV je matrika narodzených od r. 1901 -, sväzok V je matrika 

pochovaných od r. 1901 – vo sväzku II je soznam konfirmandov, ktorý sa 

roku 1871 započal. Tohtoroční konfirmandi sú v novej k tomu kúpenej 

matrike zaznačení. O prestupoch sa poznámky nevedú, bo také len zriedka 

stávajú sa, aj to zväčša len od prišelcov v rozptílenosti sa nachadzajúcích, 

avšak od církevníkov nie tak. Počas 26 ročného uradovania terajšieho farára 

stalo sa 8 prestupov – jedna osoba sa prinavrátila nazpät z katolíckej církve 

do evanjelickej. Výkaz náboženskej výchovy dietok a miešaných manželství, 

jako aj rodinná kniha nejestvuje.        

c) Zápisnica církevných presbyterialných a školských zasadnutí 

viazaná V. v nejž je zaznačeny aj inventár. Potom je 5 sväzkov v nichž sa 

 
91 Akýsi druh nábytku – vstavanej skrine. 
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cirkevnie počty viedli a vedú, kde sú aj dane a poistky pred ohnom 

zaznačené. 

d) denník farského úradu obsahujúci v sebe vyššie nariadenia 

a denník odoslaných a prijatých listin.  

e) církevnie bohoslužebné knihy: 

1. Summovný a gruntovný výklad celého písma svatého od 

akademikú Würtemberských 4 sväzky. 

 2. Amadea Kreutzberga pobožné premyšlování. 

 3. Jubilejná biblia Ružičkom vydaná 1863. 

 4. Dva Tranosciuse na oltár a k organu. 

5. Funebrál písaný po učitelovi Lehotském, jeden Kuzmányiho 

s pohräb. agendou Szeberinyiho po Rudolfovi Okrutsky. 

6. Listy národných učitelov. 

7. Palumbinyiho poklad modlitby od Max. Hudec darovaný. 

8. Písaná latinská metaphisika. 

9. Pašije zubekovské a katechismus Lutherov od Braxatorita. 

10. Kniha rozličných nariadení tlačená. 

11. Sartoriusova postilla. 

12. Biblia sacra – slovenská aj jedna nemecká. 

13. Murices Nobilissimae et novissimae diaetae Posoniensis 

scriptori sparsi, sive Apologia pro inclito comitatu Trenchiniensi 

Anno MDCCXXIII.92 1723 tlačená v Puchove roku 1728 

u Daniela Chrastinu a od Maximiliana Hudec dňa 8ho Februára 

1895 u antiquara Dobrovského za 6 zl. 50 kr. zakúpená a církvi 

darovaná  - obsahuje reči stoličných zasadnutí. 

14. Jedna pečat mosadzná a jedna kaučuková stampilia93. 

15. 8 knižiek na inkasovanie poplatkov od církevníkov. 

8. Dochodok církve : 

a) Nehnutelnosti, od jednoha domu 80 zl. a od rolí 228 zl. Od jednej 

stodoly 32 zl. – avšak poneváč zhorela a vrchnost nedovolila ju znovu 

vystaviť, preto sa assekuracia94 na splátku dlžoby obrátila a spodok sa 

predal Jozefovi Kováč za 300 zl.    

 Objem rolí má byt 24 prešporských meric, tak rečených 

Gabrielovských, ktoré sú v prenájmu. Církev kúpila túto živnost za 4600 zl. 

aj s domom – dom predala za 600 zl. a role si podržala. Role v užitku farára 

obnášajú 4 merice a v užitku učitela 2 merice, ktoré sú na velkej škode, bo 

sú každoročne vodou z Váhu zaplavené a úroda odpoli zničená.  

 Pomimo týchto rolí má církev testamentárne poručenú živnost od 

nebohého kostolnika Ondreja Adamička taktiež aj starý drevený biedný teraz 

 
92 Skôr spomínaná Maginova Apológia v pôvodnom názve Ostne namierené proti pisateľovi najvznešenejšieho a 

najnovšieho bratislavského snemovania alebo Obrana slávnej Trenčianskej stolice. 
93 Zastaralo razidlo/pečatidlo. 
94 Zastaralo poistenie. 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1523/Magin_Apologia/1
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1523/Magin_Apologia/1
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dom, ktoré nemovitosti ale vdova po ňom vdovským právam do jej smrti 

užíva. Církev však za stavisko assekuraciu platí. Objem rolí robí 6 kat. 

jutrov95 aj 1297 □ siah96, kat. čistý výnos 18 zl. 76 kr. a dane 9 korun a 56 

halierov. Toto je tým cielom testované, aby mohla církev z jej dochodku 

vydržiavať dakedy farára a učitela  (Vidz testament u súdu a odpis jeho 

v truhelke církevnej). 

b) Kapitále priniesli minulého roku 129 zl. 90 kr. úrokov, ktoré sú 

u cirkevníkov rozpožičané z čiastky zabezpečené z čiastky nie. Kapitale tieto 

– vlastne z rúk pochazdajúce úroky smerujú na výplatu farára a učitela. 

Škoda velká  - že kapitále tie medzi cirkevníkov rozpožičané boli, bo sa 

mnoho z nich skrz hmotné upadnutie církevníkov stratilo – ba mnohí 

nechtiac platit úroky církev skrz to škodu trpí – ktorá však nechce im 

poškodit, bo by mnohí vyšli na mizinu, ked by ich zažalovala. Kurátori i farár 

má s týmto neriadom velkú omrzlost a nepríjemnosti.  

c) Riadne príspevky peňažité sú dla dane každoročne nepartirované, to 

jest nedochodok preliminarny nepartiruje sa na údov celej církve, ktorý sa 

však úplne nikdy sohnať nemôže. Minulého roku bol nedochodok 541 zl. 

sobralo sa cestou porubu len 269 zl. 25 kr.  

d) prípadné príjmy sú: zvonček, 12 ofer, dobrovolné obete a dôchodok 

od zvonov.  

e) Od mesta dostáva církev na školské ciele od roku 1870 každoročne 

120 zl. ktorú summu však matko církev na fundaciu si obracia nechcejúc 

aby ostatní tejto summy účastní sa stali  - separuje sa – kdežto filialky 

vlastne nikdy sa s ničím neseparovali, ale všetky ťarchy snášali ochotne 

a keby tie sa separovali, tak by bolo matke církve nemožno rozličné dávky 

splácať atd.  

No páni kurátori peniaze tie vždy na bežné potreby minuli – a fundacia 

je len na papieri, ale v skutočnosti nie.  

Od mesta dostáva pomimo toho 6 zl. farár na pol siahy dreva  - 

učitelovi ale platí 12 zl. ročne do pensijného krajinského fondu. 

f) Dlžoby má církev na vonok 1400 zl. r. č. a sama sebe dlhuje 6002 zl. 

94 kr. Pravotu má aktivnu straniva jednoho pozemku s rodinou 

Tehlarovskou. Pozemok je na církev poznačený  - v pozemnej knihe – ale ho 

užíva rodina Tehlárovská. Pravota vedie sa už od pár rokov a je v rukách 

senior. fiškála Kalmana Lange.  

g) Pokladnica cirkevnia len drevenná drží sa vo fare a spravuje sa skrz 

dvoch kurátorov kassíra a kontrolora - ku ktorej sú dva kľúče, jeden 

opatruje kassír, druhý by mal opatrovať kontrolor, avšak poneváč tento 

vzdialený je až na dedine – preto sa druhý klúč vo fare opatruje  - aby pri 

náhlych výplatách alebo príjmoch mohli sa veci aj bez kontrolora pokonať.  

 
95 Stará jednotka plochy – 1 katastrálne jutro = 5753,6 m2. 
96 Štvorcová siaha = 3,5966 m. 
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 Účty sa skladajú každoročne pred verejným, týždňom popredku 

z kanela vyhláseným konventom každoročne v Marciusi. Príjma roku 1901 

robila i s požičkami atd. atd. ktoré si církev urobila 2680 zl. 64 kr. Výdavok 

2306 zl. 23 kr. zaostatok v kassy 374 zl. 41 kr. Prítomný stav církve je 

príjma : 1696 korun 53 hal. Výdavok 1611 kor. 4 hal. Zaostatok 85 kor. 49 

hal. 

g) Základín církevných je 26 a súc:  

1. Základina na väžové hodiny 10 zl. 45 kr.  

2. Základina Vesčanská drevová 10 zl. 39 kr. 

3. Stuttgardsko Meklemburgská 922 zl. 69 kr. 

4. Ondrej Adamičkovská 544 zl. 82 kr. 

5. Ondrej Adamičkovská missijná 27 zl. 25 kr.  

6. Puchovská kantaciová 2135 zl. 94 kr. 

7. Ladislav Nozdrovicovská 220 zl.  

8. Julius Nozdrovicovská 190 zl. 

9. Evy Kubiš 100 zl. 

10. Vdovsko sirotská 443 zl. 6 kr. 

11. Dohnanská 731 zl. 

12. Moštištská 589 zl. 50 kr. 

13. Ihrištská 527 zl. 12 kr. 

14. Fundacia hoštinská drevová 423 zl. 95 kr. 

15. Fundacia Hoštinská 559 zl. 94 kr.  

16. Nimnická 473 zl. 98 kr. 

17. Strezenická drevová 334 zl. 85 kr. 

18. Strezenická 168 zl. 4 kr. 

19. Povozná 271 zl. 97 kr. 

20. Vesčanská 490 zl. 

21. Gustav Adolfská 122 zl. 76 kr. 

22. Chudobinská 1969 zl. 54 kr. 

23. Puchovska 700 zl.  

24. Adamičkovská 272 zl. 4 kr. 

25. Na druhú stanicu učitelskú 215 zl. 87 kr. 

26. Na nový oltár 653 zl. 61 kr.  

Summa obnošia 13383 zl. 60 kr. 

 Na toto má nemovitostí pomimo chrámu a školy rolí v cene 4 tisíc dom 

1000 zl. stodol 400 zl. zhoretej stodoly apekuracia 302 zl. 50 kr. potom 

spodok stodoly 300 zl. r. č. spolu 5002 zl. 50 kr. Kapitále na obligaciách (ked 

by boli všetky isté) robia 1898 zl. 17 kr. summa celej hypotheky základin by 

robila  7500 zl. 67 kr.  

 Ked prirátáme k tomu dlžobu chrámu 4909 zl. 65 kr. do rozličných 

fundacii a dlžbu školy 1093 zl 29 kr. tak by počet fundacii bol úplný 13.503 

zl. 29 kr. Ponimo toho dlhuje církev ešte Gabrielovi na zakúpenú živnost 500 

zl. Pavlovi Piškovi 250 zl. a Mazákovi na školu 650 zl. spolu 1400 zl. r. v.  
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 10) Cintery má matko církev dva, jeden starší a druhý hned vedla neho 

novší, oba sú z predku nizučkým, porúchaným teraz múrom a z bokov 

priekopami a živým plotom ohradené. Teraz žiada vrchnost poriadnejšiu 

ohrádzu, ktorá by sa aj patrila, ale poneváč dosávad mesto na túto ohrádzu 

nakladalo  - teraz však útraty ohrádze na církev uvaluje – preto sa ohradzá 

tá neopravuje. Zdlžka cintera obnášia 60 metrov šírka 40 metrov – pozemok 

je výlučná vlastnost církve. Hroby sa do radu nekopajú, hlbokost hrobu pre 

malých 11/2 m. pre velkých 2 metre, od hrobov sa do církve nič neplatí. 

Hrobári sú terza Ondrej Hrnčiar evanj. a Štefan Pupák r. k. jejích plat 

obnašia za velkú jamu 1 zl. 20. za malú 60 kr. Tráva z cintera patrí farárovi.  

 11) Dobročinných ústavov ani žiadných spolkov niet v cirkvi.  

 Žebrákov evanjelických máme prítomne v celom objeme církve troch, 

ktorých si obce opatria a ktorí vždy nežobrú len vtedy ked si zarobit nemôžu. 

Zvätša v zime - bo evanjelik dokial sa hybat môže dotial pracuje a stydí sa 

žebrat. 

B. Drevocírkev je jedna Dohnan. 

 Počet duší evanjelických je v nej 224 – vo 46 domácnostiach. Pri 

poslednej visitácii roku 1871 bolo 195 duší zrostla teda o 39 duší. 

Inoveriacich je 441 zl. a vzdialená je od matkocírkve pol šesta kilometra. 

Nemá ani chrámu ani modlitebnice - ale ani vlastnej školy – má len vlastnú 

zvonicu so zvončekom, ale aj to na cudzom židovom pozemku. Hrobitov má 

osobitne vymeraný Príspevky odnášajú údovia do matkocírkve dla daňového 

zlatého. Na riadnu školu, ale do teraz len v prenajatom dome. Učitelka je 

Maria Štrba, ktorá teraz dva roky s dobrým prospechom svoje povinnosti 

zastáva. Cirkev mieni tam toho roku školu stavať.  

 

C. Filiálky sú: 

1. Hoština97 - má 59 domácností 284 duší, upadla od poslednej 

visitacie o 16 duší. Školu má pokútnu, ale modlitebnice žiadnej. Hrobitovy 

má vlastné dva, z ktorých trávu farárovi odvádza. Zvonica stojí pod kaštieľom 

s jedným zvonom, na ktorom sa aj katolíkom zvoní. Inovercov je tam 213 

a vzdialená je od matko církve 8 kilometrov. Hrobár je Štefan Koroš a 

(vynechané miesto pozn. P. M.) od hrobu plati sa 20 – 40 kr.  

2. Ihrište98 – má 32 domácností v ních 143 duše, inovercov 22. Pri 

poslednej visitacii vypadla mýlne z protokollu - nevie sa teda či od toho času 

zrostla alebo nie. Nemá ani modlitebnice ani školy – dietky navštevujú teraz 

riadnú školu Dohnanskú, má svoj cinter i zvonicu a je pol šesta kilometra od 

Puchova vzdialená. Hrobár je na teraz Ján Chovanček a Ondrej Pavelka.  

3. Mostište99 – má 40 domácností v ních 227 duší – Inoverci sú 4. 

Roku 1871 mala 184 duše a tak zrostla o 43 duše. Nemá modlitebnice ani 

 
97 Od r. 1920 Hoštiná, od r. 1979 súčasť Púchova. 
98 Od r. 1920 Ihrište, od r. 1979 súčasť Púchova. 
99 Od r. 1979 súčasť obce Dohňany.  
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riadnej školy len pokútnu, v nejž je učitelom sedliak Pavel Mareček. Hrobár 

je teraz Ondrej Junga a Ján Martak – od jamy platí sa 20 – 40 kr. Filialka je 

od matky církve vzdialená pol deviata kilometra.  

4. Nimnica – má 38 domácností, 170 duší, inovercov 183, a zrostla od 

predošlej visitacie o 56 duší – má tri spoločné cintery. Travu v nich berie 

odpoli katolicky odpoli evanjelicky farár, ktorú občania skosia, usušia, 

podelia a farárom dovezú. Zvonica a zvonček sa spoločne užívajú. Hrobáry sú 

Pavel Chovanec a Monček Miklóš, ktorým sa od jamy 20 - 40 kr. platí. 

Vzdialená je od církve na tri kilometra.  

5. Strezenice – má 24 domácností 123 duše. Roku 1871 pri poslednej 

visitacii mala 99 duší, zrostla teda o 24 duše. Inovercov je 254. Cinter má 

neohradený, osobytný, z nehož farárovi seno odvadzajú. Zvonica, zvonček sú 

spoločné. Dietky chodia do Púchova do školy. Hrobári sú Taraba Ondrej, 

Anton Gardian - platí sa ím od jamy 20 – 40 kr.  Filialka je vzdialená od 

Púchova pol treta kilometra. 

6. Veska – Bezdedov – má 32 domácností, 203 duše a tak od predošlej 

visitacie upadla o 20 duší, inovercov je 26. Má pokútnu školu pre menšie 

deti – vätšie deti chodia bud do Púchova, bud do Dohnane. Učitel je Ján 

Obadal – bývalý učitel na Morave, ktorý vzdor svojho vysokého veku dietky 

velmi dobre vyučuje. Ma osobytný na vesčanskom boku na vysokom kopci 

ležiací ale neohradený cintorin, ktorého trávu farárovi neodvádzajú, bo ju 

s dobytkom vypasú. Zvonica vlastná, stojí na bezdedovskom boku so 

zvončekom. Hrobári sú Ondrej Jamborek a Ondrej Rybár, od jamy platí sa 

60 kr. Vzdialená je od Púchova 4 kilometre.  

7. Hrabovka100 – V tejto obci do nedávna nebolo žiadných evanjelikov, 

teraz je tam 5 domácností v nich 22 duše. Inovercov je 106. Mrtví sa do 

obecného cintorína pochovávajú a na zvonici sa aj evanjelikom zvoní. 

Hrobári sú Ondrej Tukýň a J. Kačík. Vzdialená je pol treta kilometra. Církev 

má na teraz v rozptílenosti nasledujúce duše: v Beluši 6, v Orlovém101 6, 

v Kočkovcách 4, Rovne102 6, Ladce 7, Pruské 3, Hričov 5, Bohunice 7, 

Sedmerovie103 3, Trstie 4, Udiča 3, pomimo týchto Visolaj 1. Nasledujúce 

obce, kedby v nich evanjelické duše nachodili sa, patria k Púchovu: Okrut, 

Prosné, Hatné, Upohlav, Dulov Novejsa104, Mikušovce, Kvašov, Hloža, 

Tunežice, Lieskovec, Slopna, Pružina, Sverepec, Podskalie, Mojtín, Podhorie, 

Hornie dolnie Lieskové, Briestenné, Čičmany, Nosice105, Hornia dolnia 

Breznica, Horenice106, Hvorka107, Horovce, Krivoklát, Lednic-Lehota108, 

 
100 Od r. 1944 súčasť Púchova. 
101 Od r. 1971 súčasť Považskej Bystrice. 
102 Od r. 1927 Lednické Rovne. 
103 Od r. 1990 Sedmerovec. 
104 Od r. 1927 Dulov. 
105 Od r. 1973 súčasť Púchova. 
106 Od r. 1955 súčasť Lednických Rovní.  
107 Od r. 1920 Hôrka, od 1955 súčasť Lednických Rovní.  
108 V r. 1920 Lednická Lehota, od r. 1960 súčasť obce Lednica. 
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Medné109, Červený Kameň, Podhradie110, Tuchyňa, Klieštiná, Mariková, 

Markušovce.  

Matka s filiami nachodí sa od počiatku i ohladom tarchy a práva 

v jednom sväzku – spoločne udržujú chrám, školu, faru, farára, učitela – bo 

ináče malý počet duší v matko cirkve, nebol by v stave církev udržovať. 

Filialnici, ba i v rozptilenosti sa nachodiací veriaci navštevujú pilno služby 

Božie v matko církve a zúčastňujú sa ochotne pri Večeri Pána. Mnohí sú vo 

vätšine inovercov pokúšaní k prestupu, ale preto verne sotrvávajú pri 

evanjelickej viere – len vyvrhlíci vieru opúšťajú.  

II. Správa církve 

1. Inšpektor církve je Velkom. p. Juraj Kubínyi, krajinsky vyslanec 

a statkár v Bohuniciach.  

2. Konventy služia sa dla potreby viac krát v roku a svoláva ich slov. B. 

kazatel s porozumením p. inšpektora jedným týždnom popredku z kamle 

počas valných služieb Božích. Konventom predsedá farár a inšpektor, 

v neprítomnosti inšpektora zahajuje konvent aj sám farár. Konventy držia sa 

vždy v chráme Pána po službách Božích. O poradách cirkevných, 

presbyteriálných a školských drží sa protokol v jednej sviazanej knihe, ktorý 

učitel píše.  

3. Presbyterstvo záleží s 8 údov ktorí sa na 6 rokov volia.  

4. Školská rada záleží s 8 údov a v Dohnani je aj dozorca školy Ján 

Kollár. 

5. Kurátorov je 8 v matke Jozef Pobežal spolu Kafsív a Mazák Ján, 

v Streženiciach Ondrej Ruža, v Dohnani Ondrej Dujka, na Veske Pobežal, 

v Hoštine Ján Korček, v Moštišťoch Ondrej Gáborko, v Ihrišťoch Ondrej 

Škripec, v Nimnici Štefan Mikušec. Tyto vybieraju cirkevnie poplatky. 

6. Kostolnikom je od 18 rokov Ondrej Vavrik, ktorý na čistotu chrámu 

dohliada, chodí so zvončekom a vybiera obete, posluhuje v úradných 

funkciách slov. B. kazatelovi, kde to potreba vyhladáva. Jeho stály plat 

obnošia 10 zl. ročite, potom 3 zvončekové ofery, vždy popoludní v každú 

výročitú slavnost. Od krstu dostáva 2 kr. od vácky a 2 kr. od sobáša 10 ko. 

od pohrebu v Púchove 10 kr. na filie nechodí k pohräbom a osobytnú koledu. 

Človek je čistého karakteru, mravný, svedomitý, v službe ochotný, poslušný, 

horlivý, v církevnie veci pečlivý, nehladiac na svôj zysk nikdý.  

III. Vnutorný mravný stav církve  

1. Církevníci navštevujú služby B. počas nedel a sviatkov vzdor velkej 

vzdialenosti velmi pilno – nadovšetko v čas výročitých slávností je chrám 

preplnený. Pres jaro a leto hladajúc si vyživenie v dalekých krajoch, 

nesučastnejú sa na jejich pravda – duševnú škodu  - v chráme služieb B. 

a tak neni chrám tak navštívený – ale jak nastúpi jeseň, menovite Advent, 

vtedy sa chrám naplnuje. Pomimo chrámu sa den sviatočný ctí, nepracuje 

 
109 Od r. 1960 súčasť Lednických Rovní. 
110 Od r. 1920 Vršatské Podhradie. 
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sa, a pod službami B. sa všetko slušne a poriadne deje – bez všetkej 

prekážky. Najdu sa však žial Bohu aj takí, ktorí zriedka služby Božie 

navštevujú, avšak takých je chvala Bohu velmi malý počet.  

2. Po poludnajšie služby B. sa vždy s čítaním homílií Amadea 

Kreutzberga a s modlením modliteb z Palumbínyiho pokladu i spevom 

vybavujú. V pôstnom čase sa však číta historia utrpenia Krista Ježiša od 

Lindera farára čabanského spísaná.  

Všedné služby B. zanikli, bo vymreli starí ludia ktorí pilno navštevovali 

chrám – teraz sa síce každý den ráno zazvoní a kostol otvorí, a ak len jedna 

duša dojde i s tou sa služby B. zadržia, ktore za spevu dvoch piesni 

a z modlitby záležia.  

V čas Adventu držia sa dvakrát cez týždeň v útorok a piatok takrečené 

roraty ráno o 6ej hodine pri sviecach, ktoré bývajú vždy húfne navštivené 

a pri nichž sa o príchodu Ježiša K. výklady čítajú. Taktiež držia sa cez pôst 

každy piatok večernie služby Božie – pri svetlách, pri nichž sa historia 

utrpenia Ježiša K. číta.  

3. Domáca nábožnost ešte trvá, zvlášte v nedelnie a sviatočné dni, 

ktorá sa spevom modlitbou z kancivnala a čítaním Savtoriusovej postilky 

deje. Starší ludia čítavajú písmo svaté jakoby pre ukrátenie času, bo iné 

knihy nedržia za hodné čítať. Svatýma knihami sú takmer všetky 

domácnosti zaopatrené.  

4. Medzi zničenejšie poklesky ktorýmž jednotliví služia, je nemiesné 

požívanie opojných nápojov – čoho následok je duševné i telesné 

schudobnenie. Rozsobásených manželství niet, na rôzno rozejdetých je dvoje. 

Taktiež divých manželství niet. Nemanželských detí narodilo sa minulého 

roku 10, počas poslednej visitacie ich bolo 11.  

5. Cirkevnich kázeň mimo napomenutých skrz kazatela a dakedy 

peňažitej pokuty na chrám Pána neni žiadná. Na teraz neni ani nikto chvala 

Bohu vo väzení  - čo sa ale aj velmi zriedka stáva.  

6. Dobročinné obete robili pomimo 1/5 zl. zvončeka a 22 zl. oltarných 

obetí – obete na chrám Pána 26 zl. 65 kr. obete na sviece 6 zl. 16 kr. obete 

na nový oltár 11 zl. 50 kr. obete do fundacii 5 zl. 72 kr. obete na kamžu 15 

zl. 80 kr. = spolu 65 zl. r. č. Tieto obete konajú sa cestou sbierky proti 

takrečeným potrebovaniam. Na dobročinné ústavy, ciele, na školy, církve 

obetovalo sa 25 zl. 45 kr.  

7. Inoveriaci sa jak v matko církve tak vo fíliach vo vätšom počte lež 

evanjelici nachodia a žijú s evanjelikmi v obstojnéj zhode.  

8. Sekty sa dosavád vzdor pokušení nenachodia. 

9. Bezkonfessionálnych občanov tiež niet, no sú snad mnohí horší, lež 

mnohí bezkonfessionální. 

V. Farský Úrad 

Terajší slova B. kazatel a farár Ladislav Ludvik Zsambokréthy, narodil 

sa v roku 1844 dňa 26ho Novembra v Malých Žabokrekoch (Kiss 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

200 
 

Zsambokréth) v stolici trenčianskej v Uhrách z otca Štefana Zsambokréthyho 

zo zemanského rodu pochádzajúceho a z matky Theresie Križan z Malých 

Bieroviec v stolici trenčanskéj oba evanj. a. v. elementárne školy vychodili 

v Moravskom Lieskovom u výborne učeného učitela Ondreja Porubsky – 

potom šiel roku 1857 do Prešporka na Lyceum, kde roku 1864 maturitu 

zložil a potom sa na theologickú fakultu do Viedne odebral, kde tri roky 

študujúc kandidatickú zkúšku u Jeho Dôst. p. Ludvika Gedulyho 

superintendenta v Prešporku složil a roku 1869 dňa 9ho Februára od tohože 

superintendenta vysvätený za kaplana ku boku vel. p. farára Kochanovského 

Ludvika Bachára povolaný bol, kde do konca roku 1874ho úrad  kaplansky 

zastával a súc na uprazdnenú stanicu farskú tu v Púchove za administrátora 

vymenovaný – zvolila ho církev dňa 17ho januára 1875 za farára, kde 

dosavád teda už vyše 26 rokov uraduje a kde ho Pán za hodného uznal 

znášať „trízne dne i horka“ a všeliaký kríž. Vraví slovensky, maďarský 

nemecký.111  

A) Služba duchovnia. 

1. Poriadok služieb Božích. Nedelnie a sviatočné služby B. začínajú sa 

ráno - v lete o 9tej v zime o 10tej hodine vždycky s „Nejsvetejším“ – alebo s 

„Ó Ježiši“. Potom sa spievajú tri piesne na slavnosti 4  - pomedzi ktorýma sa 

číta modlitba a tedty evanjelické a epištolické, za tým kázanie slova Božieho 

z perikop. zamienave - jeden rok z evanjelii druhý v epištolí. Služby sa 

zaklučujú s áronovským požehnaním a spevom.  

Nešpornie služby konajú sa o druhéj popoludni so spevom dvoch 

piesní, modlitbami výkladom písma svatého. V čas adventní ako je už hore 

spomenuto, konajú sa v útorok a piatok takrečené novaty o 6téj ráno 

s premyšlovaním o príchodu Pána, modlitbámí a spevom. V čas postní 

byvajú každý piatok večernie služby B. s premyšlovaním o utrpení Ježiša - 

pri svetlách.  Výročité slavnosti svätia sa po dva dni. Na Štedrý večer a na 

Silvestra konajú sa večer o 6tej služby B. s antifonami, žalmom, spevom, 

modlitbami a kázáním slova B. Pamiatka reformácie svätí sa v I. Nedelu 

mesiaca Novembra s oferou pre dobročinné ústavy Gustav Adolfsky a iné. 

Slávnost posvätenia chrámu svätí sa 18tú Nedelu Trojičnú, to jest 

v najbližšiu nedelu ku 26 Septembra taktiež s oferou. Konečne poďakovanie 

za úrody zemské vždy koná sa vždy v poslednú nedelu Trojičnú.  

Kajúce slavnosti sú 10 Nedela po Trojici s čitaním skázy Jeruzalemskéj 

– a deň 25 Augusta rozpomienka na velký požiar a potopu. V Kvetnú nedelu 

a Velký Piatok spievajú sa takrečené pašije od Zubeka roku 1807 shotovené.  

Kázne držia sa vždy na základe periskopických textov zamienané jeden 

rok z evanjelii a druhý s epištolii. Ze slobodných textov kážu sa len 

príležitostné kázne. Kazatel káže vždy naspamät jak v chráme tak pri 

pohräboch.  

 
111 L. L. Zsambokréthy zomrel 25. júna 1911 a je pochovaný v Púchove. 
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2. Katechisacia držieva sa od I Nedele Trojičnej do 1ho Septembra, 

pokial sa školy nezapočnú. Po čas téj učia sa deti ale i vätšia mládež vždy ten 

periskopičný text z ktorého sa kázalo. Tento sa potom vysvetluje – 

a katechismus Lutherov opakuje a vysvetluje. Dospelejšia mládež málo 

navštevuje katechisaciu, bo jej niet doma – lež vo svete na vyrobkoch.  

3. Vyučovanie konfirmandov deje sa cez celý pôst každodenne jednu 

hodinu – a síce prerepetuje sa v nekolko hodinách Lutherov Katechismus 

a potom sa prevezme „Vyučovanie Confirmandov“ od Gabriela Belohorského, 

báčsriemskeho seniora. Pre podporovanie cirkevnej literatury užíva sa každé 

dva tri roky iná príročená kniha. Tak sa užívala Mockovičkova, D. 

Lichardova, Jana Fabryho, Gustava Seberinyiho. Konfirmuje sa vždy 

v Zelený štvrtok, slavnost konfirmácie deje sa nasledovne: dietky príjdúc 

s rodičmi do chrámu spievajú dve nábožné piesne, na čo sa koná modlitba 

a výklad – a potom sa pristúpi ku oltáru kde po kratičkej reči examen 

s Katechismu skladajú a potom už smluvu svoju obnovujú a Veleb. Večeru 

Pán poživajú. Konfirmačné lístky sa taktiež rozdávajú.  

4. Mladoženísi sa počas ohlášek dva tri krát v náboženstve vyučujú, 

len že mnohí k takemuto vyučovaniu zriedka dostavia sa.  

5. Pri službách B. užíva sa Agenda, to jest „Poradek prác cirkev. 

kazateľu slov. Božieho v cirkvích evanj. aug. vyzn. se pridržejicích 

s pripojenými potrebnými formulármi, z čiastky z liturgie Videnské na rozkaz 

cisársko královský Roku Páně 1788 od tamejší evanj. konsistore vydanie. Pri 

pohräboch Szeberynyiho funebral, pri speve výlučne Tranosciov kancional. 

Služby B. konajú sa výlučne len slovensky, pohräby, krsty a sobáše i zpoved 

prisluhujú sa na žiadost slovensky neznajúcich veriacích aj maďarsky alebo 

nemecký.    

6. Pri krste svatem bývajú najmenej dvaja svedci – kmotrovia – 

prítomní. Vpáde, že by nikto neprišiel zaopatrí farár svedkov, bud kostolníka 

- alebo svojho sluhu - atd. atd. Šestonedielky sa na 14tý v čas núdzi na 8 

den uvadzajú. Baby sú neni skrz církev ani skrz obec ustanovené – a po 

dedinách každá staršia baba ktorá cíti dakúsi vedomosť v tej veci babí – bo 

vec tato neni ešte vrchnostensky sariadená. No žial Bohu že neučené baby 

šestonedielky i deti opatrujú, mnohá pre jejích nevedomost zomre a mnohé 

dieťa skázu vezme. V meste sa nachodia teraz tri diplomované baby. V páde 

potreby by boli tieto spôsobné aj krst previest – no to sa velmi zriedka stáva – 

po čas mojho uradovania neznám len jeden pád.  

7. Veleb. Sviatost Večere Pána prisluhuje sa v 3 hlavných čiastkach 

cirkevnieho roku, v čas adventní, v čas pôstny a v čas letní okolo X trojičnej 

nedele. Ináče prisluhuje sa Večera Pána kedy kolvek aj jednomu 

hodovníkovi, bo duchovniemu je milšie v chráme P. Večeru prislužit, ako po 

dalekých filiách k nemocným snad aj v noci chodiť. Večera Pána prisluhuje 

sa ráno pred službami B. o 9tej hodine – len vo Velky Piatok prisluhuje sa po 

službách B. – bo sa ten zlý obyčaj bol ukorenil, že mnohí po spovedi šli do 
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rynku na trh a služby B. nechali – preto sa spoved drží po službách B. bo tak 

každý zetrvá cez celý čas v chráme. Minulého roku zúčastnilo sa Večere Pána 

849 mužských a 1112 ženských spolu 1961. Ked by takmer dve tretiny duší 

cez leto neboli vo svete, tak by počet spovedelníkov bol vätší.  

8. Ku nemocným sa málo duchovný voláva, preto, že kedy kolvek 

v chráme spoveď odbavuje. Minulého roku len k 6 nemocným povolaný bol. 

Nemocným stavom, chromým prisluhuje sa Večera P. počas koledy v novom 

roku. Nemocných navštevuje farár avšak len v matko církve, bo vo fíiliách 

nezná ani kto a kedy je nemocný.  

9. Cirkevnie ohlášky slúbencov konajú sa práve tak ako pred 

vynesením cirkevnopolitických zákonov a ani nikto ohlášky také neodoprel.  

10. Rozejdeté manželstvá farár upomína k zmiereniu, avšak chvala 

Bohu v našej cirkvi len 2 také pády sú, kde však manželia tomu ani neni su 

príčinou ale rodina.  

11. Pohräby sa vykonávajú - bud dla svedectva dohliadača mrtvol, 

alebo svedectva doktorského, obyčajne po 24 hodinách - zo spevom 

modlitbami, niekdy žalmom a kázáním slova B. a veršovou odobierkou skrz 

učitela složenou.  

Pohräby bez slova B. kazatela len vo filiách, aj to len pri malých 

dietkách vybavuje učitel.  

12. Farár školu navštevuje - radou svojou všetko riadí. Pomer medzi 

farárom a učitelom ač neni úprimny však predca obstojný. 

Ked sa slov. B. kazatel z církve vzdialí  - alebo onemocnie vtedy ho 

zastupuje učitel – avšak len v odríkaní modlitieb a čítaní kázní, zo 

Sartoriusovej postillky. 

13. Jestli je kazatel prinútený vzdialiť sa na čas z cirkve – čo sa velmi 

zriedka stáva – to po predku oznámí v kanile a vo zvláštnejších 

povinnostiach zastúpi ho susedský farár.  

14. V slobodných hodinách zamestnáva sa s čítaním biblie, 

bohosloveckých kníh a spisovatelstvom. Z jeho pera vyšli nasledujúce 

dielečka tlačou: Nástin dejepisu a rozdielov medzi evanj. a katol. cirkvou vo 

Viedni 1868, potom Apatheka pre dobytok, dalej „Summa dejin cirkve evanj.“ 

1887. Historiu církve Púchovskej v nemeckéj reči , a „Krátky životopis 

Apoštolov“ 1899.  

Ponimo toho zamestnáva sa aj zahradníctvom a aby nemosel do 

dalekých fílii peši chodiť zamestnáva sa hospodárstvom, žeby si kone mohol 

držať, čo daktorým závistlivým očiam odporné je.  

15. Oblúbenie nachodí v študiách starožitnostných a má maličkú 

biblioteku, knihy zvätša theologické.  

16. S rim. kat. farárom žije v pokoji. 

17. Slov. B. kazatel nemá pomocníka žiadného. 
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B. Farský príbytok. 

Farský príbytok je dost priestranný aj obstojne pohodlný, ale pre 

vlhkosť zdraviu príliš škodlivý. Dlážka vždy za dva tri roky zhnije – a mosí 

novou nahradená byť – bo domová huba (hríb) ju zničí. Zovnútorný výzor 

fary je velmi biedný, bo stavänie vekom sošlé je a nezná nikto kolko sto rokov 

už stojí, bo je ono najstarších stavisk Púchova. Žiadúcno by bolo, ked by boli 

prostriedky novú faru postaviť. Stavaná je z kameňa, surovéj tehle, krytá 

šindlom, jejžto krov velmi došlý je  - stojí v blízkosti chrámu a obsahuje štyry 

izby  - jednu vätšiu a tri menšie, potom kuchynu 3 komôrky, pivnicu, stajnu, 

k čomu patrí aj dialej vo dvore stojáca šopa. 

Cirkevnie náradie ktoré ku fare prislúcha je jeden starý z jedlového 

dreva shotovený stôl, tri skryňe na zbožie avšak už docela spráchnivelé, že sa 

ani poreparovať ani upotrebiť nemôžu, potom jedna štellaža po farárovi 

Hudcovi v komore a jedna stará zlámaná postel pre služku.  

C) Dôchodky slov. B. kazatela. 

Vokator112 je nasledujúcí: 

1. V hotovosti 100 zl.  

2. Štyri ofery a síce tri na výročité slavnosti vždy v prvú slavnost a 4tá 

takzvaná katechismusová. 

3. V obylí tricet osem aj ½ meric prešporských v nichž ma 1/3 žita 

a 2/3 reži obsahovať, ktoré farár nikdy úplne neobdrží a i to zbožie ešte 

smetlavé je. 

4. Koledu Kubiškynu 2 zl. a koledu po domoch.  

5. Dreva tvrdého 5 siah z nichž je 5 je v nature a tri v peniazoch. 

6. Z cirkevných pozemkov 2/3 a to jak zo zahrady za kostolom tak aj 

z rolí v Novinách ležiacich v celku 4 prešporské merice113 obsahujúcí.  

7. Seno z cinterov - jak v matke tak vo fíliách vynimajúc Vesky - bo 

tento ovce vypasú. Ovocie na stromoch berú si obce – čo by tiež farárovi malo 

patriť.  

8. Slamy pre jednu kravu 20 starých centov. 

9. Štoly sú nasledujúce: 

a.) od krstu 20 kr. a od úvodu šestonedeliek 20 kr.  

b.) od sobášu 1 zl. 

 c.) od jednoduchého pohräbu 40 kr. a od pohräbnéj kázne 

k tomu 1 zl.  

 d.) od matrikulárného výtahu 1 zl. – tieto však už docela prestali 

ked sú matriky štátne.  

e.) Zpovedný peniaz celý. 

f.) Od úvodu mladéj nevesty 20 kr. 

g.) Výmena masla 16 zl. 

 
112 Zastaralo dekrét. 
113 Pôvodne objemová miera pre sypký tovar, neskôr prenesená na plochu. Ide o plochu poľa, na ktorú je možné 

vysadiť 1 mericu sypaniny, asi 2 150 m2. V konečnom dôsledku to ale záležalo na bonite pôdy. 
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  U prirovnání predchodcu je plat kazatelov neni umenšený. Reštancie – 

alebo štoly reštujúce – ak patriční dlžníci zaplatia dobre – ak nie – farár sa 

prísne o to nedomáha, ani si to v evidencii nedrží. 

    Plat farárov ku prirovnaniu terajším drahým časom a draho plateným 

sluhom i nájemníkom je nepomerný. Dla slov písma: majúce pokrm a odev 

na tom prestávajme – by ovšem z platu toho vyžil – ale pri terajších časoch  - 

dietky vychovávať z toho neni možno vzdor congrui ktorú dostáva, a ked by 

nemal čosi po svojích rodičoch a podporovaný nebol od svojej rodiny 

a netrápil sa s hospodárstvom, tak by svoje 4 dietky stavu primerane 

vychovávať nemohol.  

 2.) Vdovy farárskéj na teraz niet – ani sirot. 

V. Škola 

A) V matko-církve. 

 Poneváč nám politická vrchnost starú školu, ako zákonu 

nezodpodvedajúcu chcela zatvoriť, preto mosela církev novú školu stavať, 

ktorá je roku 1896 z kameňa a voľačo z pálenej zvätša ale zo surovej tehle 

stavaná – stojí na fundusi takrečených súkenníckých rámov, ktorý pozemok 

církvi zemská pani Erdödka ku škole darovala. Škola je plechom krytá vnejž 

aj bydlisko učitela obsažené je, a záleží z jednej školskéj siene a troch 

pekných izieb a dvoch kuchýň. Pomimo toho patrí k tomu vo dvore stojáca 

stajňa a šopa na drevo, ktorá je papierom krytá. Zdlžka školy je 22.35 

metrov a šírka 10.10 metrov. Stavisko ozdobuje malá nad vrchom sa 

vypínajúca plechová väžička  - je krásne v meste takmer páru nemajúce. 

Celá stavba stála na hotových peniazoch 4326 zl. 86 kr. vynímajúc 

šichnickéj práce, dovozov kameňa, piesku, hliny a dreva, čo aspon 1 tisíc zl. 

obnašia a tak by celá škola asi 5326 zl. stála, ku ktorej farár od rozličných 

pánov rozličného materiálu sosbieral a z Nemecka podpory zadovážil 

v summe na 2 tisíc zlatých. 

a) katechetu niet 

b) učitel organista 

 1) Terajší učitel menuje sa Pavel Ondrčka, narodz. 13ho Septembra 

1844 v Jablonici v stolici Nitranskéj, z otca Pavla Ondrčku, matky Alžbety 

Miča, tamejších rolníkov syn. Počiatky výučby obdržal v domácej dedinskej 

škole, potom šiel roku 1857 na Modranské gymnasium, kde šest rokov 

zotrvával – vodtial šiel na gymnasium štiavnické kde taktiež tri roky totiž do 

roku 1866 trval trval a odkial Rákoš Keresturu za pomocného učitela 

povolaný bol, kde 4 roky pri boku tamejšieho učitela Michala Hösz strávil, až 

roku 1870 dňa 15ho Apríla do Púchova povolaný bol, kde dosavád 

uraduje.114  

 
114 P. Ondrčka zomrel 24. mája 1917 a je pochovaný v Púchove. Známy bol aj tým, že pomáhal barónovi 

Hoenningovi pri vykopávkach na Púchovskej skale. Na základe ich nálezov bola neskôr objavená Púchovská 

kultúra (2. stor. pred Kr. – 2. stor. po Kr.). Pozri DVOŘÁK, Pavel: Podivný barón. Budmerice : Vydavateľstvo 

RAK, 1993. 179 s. 
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 2) Diplomu učitelského nemá, len zkušebné svedectvo seniorátu 

peštanského. 

 3) Uraduje 31 rokov v Púchove.  

 4) Dietky vyučuje od 8ej do 10ej poludnia aj dlže – a od 2 – 4 po 

poludni. 

 Predmety výučby sú: poznávanie litier, čítanie, písanie, náboženstvo, 

prírodoveda, zemepis, hospodárstvo, deje církve, deje sveta, počtovedy, spev 

atd. s prospechom dostatočným. 

 Príručné knihy užíva: Bežove čítanky I – III. 

 5) Ponimo výučovania hladá si aj iné zamestknanie, cielom 

zadováženia si malého dôchodku. Bočné zamestknanie jeho je: 

knihviazačstvo, zahradníctvo, ovocinárstvo, assekuračné agentstvo115. 

 6) Ako organista odbavuje svoje povinnosti: nie ako odborný znalec, no 

uspokojive. 

 7) V církevnom speve vätšiu mládež nevyučuje  - len školské deti. 

 8) Pri pohräboch, ktoré dakedy povinnen je sám vybavovať fungiruje 

dla starodávneho zvyku a úpravy. 

c) Podučitela niet. 

d) Pomocného učitela tiež niet. 

e) Učitel je spolu aj kantor – organista. 

f) Žiactvo 

 1.) Školopovinných detí je v celéj církvi od 6-12 roku 122 chlapcov 118 

dievčat, od 13-15 roku 58 chl. 42 dievčat.  

 Skutočne do školy chodí od 6-12 roku 121 chlapcov 118 dievčat, od 

13-15 roku 14 chl. aj dievčat. Vyučovánie započína sa s 1vým Septembrom 

a končí sa s Májom v matko církve. Zkušky sa dejú pri pritomnosti 

domáceho farára čo dekana a pri prítomnosti obecenstva v chráme Pána.  

 2.) Daktorí rodičia posielajú dietky pilno do školy – daktorí nedbalo  - 

zvätša ale potreba dietok pri hospodárstve a vyživení sa, ktoré v našich 

krajoch velmi tvrdé je  - zdržuje dietky od školy. Zameškávajúcí sa vždy dva 

krát cez mesiac vypisujú a notárovi odovzdávajú. No pokuta táto prísne 

neprevadzia sa. Príčiny zameškávania sú prílišná vzdialenosť filií od 

cirkevnej školy – nedostatok odevu, obuve, chudoba a potreba pri 

hospodárstve a vyživené, ktoré nehody by sa len vtedy odstrániť mohli, keby 

sa blahobyt ludu pozdvyhnul – inéče nie.  

 3.) Škola záleží zo šest spolusediacích tried – dievčence osobytne 

a chlapci osobytne  - vlastne dievčence na jednom boku a chlapci na druhom 

boku siene. 

 4.) Škola je so všetkýma učebnýma prostriedkami opatrená. 

Zvláštných pomocných pramenov ku školským cielom, vynímajúc 

každoročného príspevku z mestskej kassy 120 zl. a z fundacie takrečenej 

 
115 Zastaralo poisťovací agent. 
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Bogadovskej v zariečskej cirkvi sa nachádzajúcej, z ktorej každoročne 4 zl. 

20 kr. prihodí – neni žiadná. Dietky sú zvätša školskýma knihami 

zaopatrené.  

 5.) Telocviku sa dietky neučia; stromová školka je, štepárstvo sa dietky 

učia. 

 6.) Dla zákona má škola svoje zápisne, zameškavajúce, matričné 

knihy, denníky. Školskej knižnice niet.   

 7.) Opakováca škola tiež jestvuje s 21 žiakmi, ktorí velmi zameškávajú.  

 8.) Daktoré dietky chodia rok dva do židovskéj školy pre naučenie 

maďarskéj a nemeckéj reči a pre počtovanie, no ked je takých viacej vyučuje 

ích nábožestvo farár. Toho roku však ich je len dvoje  - aj to malé, ktoré 

nechodia na katechimus.  

 
Budova evanjelickej školy na Moravskej ulici v Púchove v 70. rokoch 20. storočia. 

Dnes už neexistuje. Zdroj: Archív autora. 

 

g) Príbytok školský.  

 Školské stavänie je jedno z najkrajších stavieb v Púchove a jak školská 

sieň tak aj príbytok učitelov krásny, prečo vrchnost proti nej žiadnej 

námytky robiť nemôže. 

h) Plat učitelov. 

 1.) V hotovosti 247 zl. v ktoréj hotovosti zatvorená je Blažencia, 

Rehovacia, Kantacia puchovská, Testivacia, árenda z hoštáku dve 

Nozdrovicovské, jedna Štuttgorotsko Meklemburgská, jedna Kubíškyna, 

jedna Adamičkovská fundacia, výmena masla a ešte iné drobnosti.  
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 2.) Na zboží 30 prešporských meríc žita a 18 meríc reži (v tom i koleda 

oplatky a kantaciové) 

 3.) 20 starých centov slamy 

 4.) 6 siah tvrdého dreva a dve siahy pre školu – vlastne pre školu 

tolko, kolko sa v nej spálí.  

 5.) Tri ofery na výročité slavnosti vždy na druhu slavnost. 

 6.) Užitok z oplatiek pred Vianocami. 

 7.) Novoročná koleda. 

 8.) Štoly116 od jednoduchého pohräbu 20 kr. s veršami 60 kr., od 

písania ohlášek 20 kr. a od organovania pri sobáši 20 kr. 

 9.) Role: v „Novinách pod dve prešporské merice výsevu, potom tri 

zahrady – jedna pri dome, druhá pri kostole a tretia školska. Na miesto 

úžitku hoštáka 6 zl. a na miesto zelnice 4 zl. 50 kr. – ktoré nemovitosti 

církev predala a ktoré peniaze vo fixnom plate obsažené sú. Roku 1871 

konventnálne ustanoveno, poneváč tento plat vätší je jako farárov – že 

vlastne ten – plat na dvoch učitelov určeny je lebo vokatov učitela docela 

ináče zneje – no dokial vraj druhého učitela církev nezaobstará si dotial bude 

moset povinnosti i druhého zastávať a tak aj horevy písaný dvojnásobný plat 

brat. Plat tento odvádzia sa učitelovi riadne, ktorý neni od statu doplnený – 

a učitel je údom krajinského pensijného ústavu.  

 10.) Učitel odstáva petročný povyšok platu (quinquenálku) 50 zl. ktorý 

ale církev od statu každoročne dla zákonného článku z r. 1893 XXVI. tahá. 

B. Vo filiách. 

 1.) V Dohnani uraduje od dvoch rokov Diplomovaná učitelka Maria 

Štrba – narodená v Mošovcách, stolici turňanskéj s otca Josefa Štrba 

a matky Zuzanny Tacel. Preparandiu117 študovala v Budapesti kde i zkúšku 

s výtečným prospechom zložila a diplom učitelský obdržala.  

 Plat jej obnašia 400 zl. potom potrebné drevo na kurivo a kvartier. Na 

túto summu ťahá od štatu 364 zl. v. č.  

 Škola je len prenajatá  - nachodí sa v zlom stave a úplne ku škole 

nesúca. Prenájomná summa je 80 zl. a všetko reparácia – čo takmer tiež 

tolko cez rok učiní, preto sa strojíme novu stavať – na ktorú stavbu farár 

dosavád 120 k. 37 hal. zlatých v cudzomsku i doma sohnal. Pomôcky 

školské k vyučovaniu taktež vyprosil farár od ministerstva.  

C.) Filiálky. 

2.) V Hoštine v Moštištoch niet riadných stanic učitelských, ač slavné 

ministerstvo i týmto obciam svojím prípisom odo dňa 21ho Jan 1899 

68883/98 učitelov platit slúbilo – avšak poneváč tie obce nie sú v stave 

školu postaviť – preto zostávajú len pri pokútných školách. Žiaducno by bolo 

ked by vo filialkách týchto staviska školské postavené a riadní učitelia 

povolaní boli. 

 
116 Poplatok za cirkevný úkon. 
117 Zastaralo pedagogická škola – učiteľský ústav. 
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V rozptílenosti sa nachodiacích rodičov dietky chodia z čiastky do 

štátnych z čiastky do katolických škol, ktorých je ale velmi nepatrný počet 

a na vyučování  evanj. náboženstva sa nezúčastnujú.  

VI.) Stížnosti a žiadosti. 

1.) Filialky stažujú sa, že vzdor tomu, že nemajú riadných učitelov  - 

ale len sedliakov, ktorí su neni v pensijnom ústave udáni - a predsa dietky 

mosia každoročne 15 kr. príspevok do pensijného učitelského ústavu platit. 

Tieto poplatky vrchnost za dlhé časy nežiadala, až po mnohých rokoch 

všetky zameškané poplatky exekutivnou cestou od církve vzala. Prosil by 

obce, aby ked nemajú riadných učitelov – aby od toho poplatku osvobodené 

boli.  

2.) Církev prosí Jeho Osvietenost pána biskupa vzhladom na to že 

církev 8 tisíc zl. v. č. dlžoby má a ešte tri školy stavať nutne potrebuje, že by 

jej pri dobročinných ústavoch, jak vo vlasti našej tak aj za hranicami 

odporučať ráčil, bo následkom stavby chrámu a školy je tak zúbožená, že je 

podpory potrebná.  

3.) Farárova a učitelova prosba je tá, že poneváč tie role, ktoré v užitku 

majú každoročne voda zaplaví a úrodu zničí – tak že z ních velmi malý úžitok 

majú – aby buď církev - bud mesto brehy Váhu pri vodách tých trocha 

opravila, žeby sa voda na ne tak neprelievala.  

4.) Dialej žiadajú farár a učitel, aby tých 30 meríc rolí na faru a školu 

v Moštištoch vymeraných, ani farár ani učitel neužívajú, ale užíva ich obec - 

bud dakú arendičku platili trebárs pár siah dreva na kurivo ím doviezli - 

alebo - role tie od církve kúpili – a summa do fundacie na popravu platu 

farára a učitela vložená bola.  

5.) Konečne prosí farár, že by cintery čo posvatné miesta odpočinku 

zvečnelých ohradené boli, vo vätšej úctivosti sa držali, žeby by sa po ních 

lichva nepásla – a potom zo všetkých cinterov seno farárovi odvadzané bolo 

a tak aj Vesčanského. 

6.) Učitel ešte prosí, by sa jeho plat tak sriadil že by bolo určite 

vysloveno, jako to i krajinský zákonný čl. XXVI z roku 1893 nakladá, čo patrí 

učitelovi a čo kantorovi, že by do pensije aspoň 300 – 350 zl. čo učitel mohol 

mať prirknuté krom qiunquenálky – a nie jak dosial – i to neurčitých 259 zl. 

a predsa do pensijného kraj. fondu od 311 zl. platiť mosí, i mesto i filie.  

 

(Podpísaní)                      (Odtlačok pečatidla)   

  Gyorgy Kubínyi 

 Lud. Zsámbokréthy  PEČET CIRKVE EVANJ. A. V. PUCHOVSKE egh... fel... 

 ev. farár                       

 Jozef Pobežal  

              Kurátor 
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Zápisnica 
 

Vzatá v Púchove, dna 16ho mája, Roku Pána (1901) 

Jedentisícdeväteho jedného z príležitosti Kanoníckej visitácie skrz 

Vysokodóstojného a Osvieteného Pána Dr-a Fridricha Baltík118, biskupa 

preddunajského dištriktu odbívanej. 

 

Prítomný boli: 

 

Osvietený a Dostojný Pán Dr. Fridrich Baltík, Dištriktu Ev. Aug. Vyzn. 

preddunajského Biskup, - Vznešený Pán Žigmund Križan119, trenčiansky 

Senior, Veľkomožný Pán Juraj Kubínyi, Inšpector cirkve púchovskej, 

Dvojctihodný Pán Ludevit Zsámbokréthy, cirkve ev. aug. púchovskej farár, 

Iuris Duiversi Dr. Karol Štúr120, cirkve ev. aug. vyzn. beckovskej Inšpector, 

čo ku vedeniu zápisnice tejto požiadaný zápisník, Józef Pobežal, kurátor 

cirkve púchovskej, a početný údovia cirkve ev. a. vyzn. púchovskej z mat. 

cirkve, taktiež z dcero cirkve a filii. 

Dna 16ho mája odbívané boli slavnostné služby Božie v miestnom 

chráme, pri ktorej príležitosti miestny kazatel slova Božieho z textu „K 

židum, VII. 25a“ kázal, Osvietený Pán Biskup však od oltára príležitostnú od 

srdca k srdcu idúcú, opravdivym Arcipastrierskym Duchom preniknutú Reč 

ku shromaždenému cirkevnicumu Sboru predniesol.  

Po reči tejto čítaná bola prítomná Zápisnica obsahujúca Rozhodnutia 

a poznámok Osv. a Dóst. Pána Biskupa, vstahujúca sa na predošlého dna 

pojednávanú Kan. vis. Zápisnicu. 

I. Dóst. a Osv. Pán Biskup pochvaľuc zmieňil sa v chvalitebňe 

prevedenej stavbe chrámu, vdaku vysloviac všetkym dárcom a dobrodíncom, 

ktorí k stavbe obetiami prispeli, taktiež svoju arcipastierskú pochvalu 

vyslovil miestnému farárovi za usilovné učinkovánie pri stavany Chrámu.   

II. Ohladom uzavretia cirkve vztahujúcého sa na obnovenie oltára, 

narizuje sa klenutie a príčelia starého oltára ponechať, čo umeleckú religinu 

 
118 Fridrich Baltík (1834 – 1919) bol evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Študoval 

na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Od roku 1852 študoval teológiu v Bratislave, 

vo Viedni, v Bazileji, v Halle. V rokoch 1853 – 1855 pôsobil ako učiteľ v Bohuniciach. V rokoch 1859 – 

1870 pôsobil ako profesor gymnázia v Banskej Bystrici. V rokoch 1870 – 1890 bol farár vo Vrbici. Od 

roku 1875 zastával funkciu liptovského seniora. V rokoch 1890 – 1918 ako posledný zastával funkciu biskupa 

Preddunajského dištriktu, súčasne pôsobil ako farár v Balážskych Ďarmotách. Roku 1894 sa stal členom 

panskej snemovne uhorského parlamentu. Bol členom Matice slovenskej a autorom cirkevných historických 

prác, životopisov národných a kultúrnych dejateľov, písal modlitby, kázne, duchovnú poéziu. Prekladal z 

nemčiny teologické a náboženské práce. Prispieval do náboženských periodík, časopisov a kalendárov. 
119 Žigmund Križan (1865 – 1921) – farár a senior Trenčianskeho seniorátu. 
120 Karol Štúr (1867 – 1925) bol slovenský právnik, národný buditeľ a evanjelický kňaz. Bol zakladateľom 

Trenčanských novín, podieľal sa na vzniku trenčianskeho gymnázia. Bol dozorcom trenčianskeho 

evanjelického zboru, dozorcom Trenčianskeho seniorátu a spoluorganizátorom 1. slovenskej evanjelickej 

synody v Trenčianskych Tepliciach v roku 1921. Karol Štúr bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 

30. októbra 1918. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1834
https://sk.wikipedia.org/wiki/1919
https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_k%C5%88az
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A9_l%C3%BDceum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/1852
https://sk.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilej
https://sk.wikipedia.org/wiki/Halle_(Saale)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1853
https://sk.wikipedia.org/wiki/1855
https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/1859
https://sk.wikipedia.org/wiki/1870
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/1890
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrbica_(Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1875
https://sk.wikipedia.org/wiki/1918
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C5%A1trikt_(evanjelici)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1894
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8Dianske_Teplice
https://sk.wikipedia.org/wiki/1921
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_signat%C3%A1rov_Martinskej_deklar%C3%A1cie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martinsk%C3%A1_deklar%C3%A1cia
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čisto evanjelickych oltárnych stavieb z doby prenasledovánia, - oltár móže 

byť dla podmienôk úmenia reštaurovany a len v úskom slova smisle stuol 

novým nahradeny. 

III. Diakomisse Márie Morneburg sa zápisnične vdaka vyslovuje za 

zbierku, s ktorej sa krstedelnica zaopatrila.    

IV. Oltárnie nádoby sa v úplnom poriadku našli, - Spolku „Gustava 

Adolfa“ za daruvané ciborium sa zápisničná vďaka vyslovuje.   

Poneváč dva vätšie kalichy sa zdajú svhladu starožitnosti cenné biť, 

narizuje sa blíže príležitostňe skrze znalca oceniť dať.  

Žbány na víno spovedelnícké sú cielu neprimerané, - narizeno je tiež 

novyma zameniť, - prítomnému Inšpectorovy, Gyórgy Kubínyi zápisničná 

vdaka vyslovená bola za prislúbené nahradenie bespósobných žbánov 

novyma.  

V. Archiv sa narizuje inventovať a registrovať. 

VI. Matriky, visitujúcí Osv. Pán Biskup v poriadku našiel, - staršie 

zväzky majú z novu previazané byť. 

Narizuje sa povinné vedenie matrík priestupov, poneváč na tie 

v practickom živote často potreba je.  

VII. Narizeno je zo soznamu rituálních knih všetky tam nepatriacie 

vymazať a do archivného registru zaviesť. 

VIII. Ohladom cirkevnych kapitálov narideno všetkie pupillárnou 

bezpečnosťou pozemkoknižňe (hypotikárne) behom polroka zabezpečiť.  

XI. Ročný príspevok od mesta Puchov na školské ciel, na teraz skrze 

mestské zastupitelstvo z 240 korún, tojest Ďvesto štiricať korunách ustáleny 

a cirkvy venovany nesmie sa na ciele fundácionálné obráťiť, lež narizuje sa 

príspevok lenže do prímov každoročného školského prelimináru uviesť a dla 

toho upotrebiť.     

X. Poneváč sa jeho Dôstojnosť presvedšil o tom, že cirkev ku cielom 

nútnych užitočných investícii dlžoby vo výške - 14804 korún, 88 halierov, 

hovorím Štrnásťťisíc osemstostiry korún 88 halierov zdvihnuté, obťazujú 

z tej príčiny sa církev ku podpore, na tražku dlhób za hodnú uznává, - 

nakladá sa ale cirkvy, by do 1. októbra t. r. amorfizačný klúč cielom 

vyrovnánia dlžôb vyhotovila. 

XI. Následkom oznámenia Jozefa Kováč, cirkevnyka púchovského, že 

se soznamu fundácii, dvoje, a síce: 

a) fundácia púchovská, ktorá by mala údajňe 6000 korun obnášať, a.– 

b) fundácia sípková (púchovská) ktorá by mala 400 kor., hovorím 

Štyristo korún obnášať chíbajú, narizuje sa a nakladá seniorátu, aby tieto 

oznámenia v svojom zbore preskúmal a vyšetrenia v tomto smere zákonne 

previedol. 

XII. Poznamenáva sa, že nemovitosti za 8000 korún a dom za 2000 

kor. súhrnom teda 10000 korún, slovom Ďesaťťisíc kor. sú 

z fundácionálnych penazí nadobudnuté.  
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XIII. Narizuje sa cintorín miestnej cirkve ohraďiť, hroby na budúce 

radom, v poriadku vykopávať – kde by mimo radu hrob umiestniť žiadal, 

musí za to konventuálne ustáliť sa majúcu taxu do cirkevnej pokladnice 

odviesť. 

XIV. Lokálnú podporovnu zariadiť sa nakládá cirkvy. 

XV. Povaha práva vlastníctva na fundus, kde zvonica stojí v Dohnani 

sa má skrze seniorát vyšetriť.  

XVI. Nakladá sa, aby filia Hoština taktiež 

XVII. filia Moštišťe, riadné školi v lóne svojom zariadili 

XVIII. filia Strezenice ma cintorín ohradou opatriť. 

XIX. filia Veska Bezdedou má riadnú skolu v lone svojom zariadiť, 

cintorín ohradiť a zneuzívanie tohože skrz pasenie lichvy prísno prekaziť. 

XX. Ponevátš diašpora, do obvodu cirkve patriacá je privelmo rozsiahlú 

cielom napomóženia, vlastne množenia nášporalnej služby, cirkev za podpori 

hodná uznaná je.  

XXI. Náboženská horlivosť a vernosť ku viere v cirkvi zkusená sa 

pochvalňe pripomíná. 

XXII. Visitujúcí Osv. Pán Biskup, miestného Inšpectora, Jur. Kubínyi 

srdečne pozdravuje a na dalšie jeho učinkovanje požehnánje Božie prosí.  

XXIII. Uznánje vyslovuje Osv. Pán Biskup Jozefovi Pobežal kurátorovi, 

i kostelníkovi Andr. Vavrik. 

XXIV. Ohladom zimních ranních Službieb Božích, narizuje sa, aby 

školské dietky, vyjemne obdobia tuhej zimy – k tejže riadňe vedení boli. 

XXV. Nakládá sa postnie Služby Božie dvakrát týždenne odbavovať. 

XXVI. Poneváč vo visitačnej zápisnici cirkvou predostretej ponosu 

vyraz dany, že sa nemierné uzivánje lichvín zmáhá, taktiež z tejže zápisnice 

vysvitá, že počet nemanželskych dietok je nepomerne vysoky, nakládá sa 

miestnému farárovi, aby v príhodnom čase, raz do roka, obvzláštní, kázajúcú 

kázeň proťi opájaňiu sa, taktiež v svatosti VI. B. prikázánia, - držal.  

XXVII. Užívánie peňažitej pokuty zo strany cirkevnej sa vytvárá.  

XXVIII. Osv. Pán Biskup svoje vyznánie vyslovil miestnému p. farárovy 

za jeho do terajšie zdarné učinkuvánje. 

XXIX. Ustálenie učebnej knyhy pre konfirmandov, ponechává sa za 

predmet rozhodnutia seniorálního.  

XXX. Pohrabuvánje121 sa má prísňe, dla narídenia zákona a v nom 

ustálenom čase vykonávať. 

XXXI. Príbitok farsky má byť čo možno skôr už i zo zdravotnych 

ohladov vysraveny.  

XXXII. Vdaka cirkvy i jednotlivym darcom vyslovená bola, za 

postavenie peknej, a cielu primeranej školskej budovy, v matke cirkvy. 

 
121 Zastaralo pochovávanie. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

212 
 

XXXIII. Ďietky v Púchove do neevanj. školy chodiacé, cielom 

vyučovánia náboženstva majú pridelené byt k dietkam evanj. školy. Dietky 

vo filiách, kďe školy niet, majú sa pripojiť ku dietkám najbližšej evanj. školy. 

Dietky v diašpore, ponechávajú sa duchovniemu pastierovániu Slova B. 

kazatelovy.  

XXXIV. Ohladom stížnosťi 30 halierovej školskej daňe sa odporúčá 

cesta prosebná k patričnému administrálnému forumu.  

XXXV. Prosbe cirkve, aby k podporovániu odporúčaná bola, sa uhovie. 

XXXVI. Prosba k opraveniu brehov Váhu pri roliach cirkevnych, čo 

sem nepatriacej  vyhoveť sa nedalo. 

XXXVII. Stížnost stanivá úžitku pozemku 30 meríc vysevu 

v Moštištách, má sa riešiť cestou seniorálnou, vyšetrenym otázky právnej, 

vhladom vlastnosti onoho majetku.  

XXXVIII. Cirkvy sa nakladá, aby všeobecňe, prísne bdela, žeby 

cintoríny na ciele pastvy zneužívané neboli. 

XXXIX. Žiadosti učitelovej hladom ustálenia vyšky platu učitelského, - 

poťahom na penziu vyhovyt sa nemohlo, poneváč popis učitelskych platov sa 

krajinskou cestou nepreviedol.  

 

(Podpísaní)                                    Značil: j. u. Karel Štúr  

          čo požiadaný zápisník ... visit. kanonickej  

dr. Fridr. Baltík 

            Kubínyi Gyorgy 

Borcsiczky (meno)            egyh. felsi..... 

jár. főszbiró122          

       Lud. Zsámbokréthy  

        ev. farár a dekan 

Žigm. Križan     

Senior             Jozef Pobežal 

             Kurátor 

(Odtlačky pečatidiel) 

PEČET CIRKVE EVANJ. A. V. PUCHOVSKE 

 

SIGILLUM SEPES... 

 

SIG. SENIORATUS A. C. EV. TRENCHINIENSIS  

 

Resume: 

Minutes of the canonical visitation of the Evangelical Church of the Augsburg 

Confession in Púchov in 1901 

From 1901 is a relatively detailed record of the canonical visitation of the 

Evangelical Church in Púchov. From the minutes we have more information about 

the history of the church, about the personalities of the Evangelical Church, its 

social, property and economic conditions. It contains a detailed description of the 

 
122 V preklade „hlavný okresný sudca“. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

213 
 

internal and external inventory of the church, member statistics of church in 

Púchov and branches, informs about the church administration in the area, about 

the course of church ceremonies. Data on the state of evangelical education, its 

teachers and teaching opportunities are also interesting. At the end of the minutes, 

the complaints and requests are summarized, to which the present bishop brings 

recommendations and advice. 
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BANCKOVÁ, Claudia: Vikingové. Vyšehrad : Praha, 2020. 159 

s. ISBN 978-80-7601-336-0. 

 

Petra Gereková (rec.) 

  

V októbri 2020 sa na slovenskom knižnom trhu objavila publikácia 

Vikingové od nemeckej historičky Claudie Benckovej, zatiaľ len v českom 

preklade. Autorka diela sa dlhé roky špecializuje na skúmanie historických, 

archeologických či literárnych prameňov 

z vikinského obdobia. Z danej knihy preto 

cítiť odborný pohľad na život Vikingov, 

ktorý je častokrát do veľkej miery 

opradený rôznymi mýtmi a založený na 

skreslených predstavách laickej 

verejnosti. 

Dielo je rozčlenené na tri kapitoly, 

na záver nechýba ani zoznam použitej 

literatúry a register. Hneď v úvode knihy 

sa čitateľ zoznámi so základnými 

informáciami o Vikingoch a s 

geografickými a klimatickými aspektmi 

Škandinávie. Autorka napríklad vysvetlí 

pôvod ich mena či príčiny ich expanzie 

z domoviny do vzdialených kútov zeme. Už 

od prvej kapitoly Claudia Bencková vkladá 

do knihy množstvo čiernobielych 

obrázkov, ktoré sú takmer na každej strane. Tie zobrazujú prírodu, ale 

najmä historické pamiatky a archeologické náleziská spojené s vikinským 

obdobím. Okrem toho na stránkach práce nachádzame aj úryvky rozličných 

diel súvisiacich s danou problematikou, ktoré sú orámované a písané mimo 

hlavného textu. Na záver kapitoly ešte autorka predstavuje aj konkrétne 

druhy prameňov, z ktorých sa o Vikingoch dozvedáme množstvo informácií. 

Ide predovšetkým o runové nápisy, obrazy vytesané do kameňov, mince, 

názvy miest, zbierky zákonov, rozličné ságy a v neposlednom rade 

archeologické lokality domov, člnov, pohrebísk, nástrojov a i.  

Druhá kapitola sa podrobne venuje hlavnému vikinskému obdobiu od 

roku 793 (prepadnutie kláštora v Lindisfarne v Northumbrii) až po 1066 

(bitka pri Hastingse a začiatok vlády normanského vojvodu Viliama 

Dobyvateľa v Anglicku). Začína opisom vývoja vikinských kráľovstiev, ako 

boli Dánsko, Nórsko a Švédsko, následne dostávajú v diele veľký priestor 

slávne vikinské lode, drakkary. Na nich sa Vikingovia dokázali preplaviť do 

rozličných regiónov sveta, kde spočiatku podnikali lúpežné výpravy. Dotklo 

sa to Franskej ríše, Británie, Írska či Španielska. Autorka detailne líči ich 
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motivácie ohľadom ciest, netýkali sa totiž len rabovania, ale aj obchodovania 

a hľadania iných území s vhodnými podmienkami na život. Práve preto sa 

dostali aj na Island, Grónsko, Faerské ostrovy a dokonca aj do Severnej 

Ameriky. Z pohľadu našich dejín je dôležité spomenúť kontakty so Slovanmi 

v strednej a východnej Európe, čo Claudia Bencková doložila 

archeologickými nálezmi slovansko-vikinskej osady.  

Podľa môjho názoru bola najpútavejšou časťou publikácie posledná, 

tretia kapitola, pretože v nej bol zobrazený každodenný život Vikingov. 

Autorka sa tu zameriava na opis vikinskej spoločnosti, ktorá sa delila na 

otrokov, slobodných sedliakov a urodzených (kráľov). Charakterizuje 

dôležitosť rodiny, postavenie žien, vzhľad Vikingov, stravu, trávenie voľného 

času, sviatky, remeslá či ich najdôležitejšie hodnoty, ako boli veľkorysosť, 

vernosť, nebojácnosť či vytrvalosť. Poukazuje aj na pomery na dvoroch 

kráľov, popisuje organizáciu ríš a mocenské centrá s obrannými pevnosťami, 

avšak zároveň nevynecháva ani sedliacke dvory a bežné činnosti vikinského 

človeka na vidieku. Na posledných stranách autorka napokon predostiera 

mytológiu Vikingov, ich polyteistické náboženstvo s panteónom bohov, na 

čele s Ódinom, Tórom a Freyom, ktorým neraz prinášali obety. V diele je 

však na záver zdôraznený postupný vývoj od pohanskej viery po kresťanskú, 

kedy dokonca podnikali aj krížové výpravy smerom na východ do Svätej 

zeme.  

Dielo teda predkladá komplexný, ucelený a jasne štruktúrovaný 

pohľad na históriu vikinských výprav a ich spôsob života na relatívne malom 

množstve strán. Autorka pritom vystavuje pramene a dostupné zdroje 

dôslednej kritike a ponúka viacero interpretácií toho, akí v skutočnosti 

Vikingovia boli. Nehľadí na nich len cez legendy o krvilačných dobyvateľoch, 

ale predstavuje aj ich iné stránky. Čitateľ sa tak dozvedá, že boli aj smelými 

objaviteľmi, zručnými remeselníkmi či úspešnými obchodníkmi. Veľmi 

pozitívne hodnotím už spomínanú fotodokumentáciu, ktorou je doložený 

hlavný text, ako aj výňatky z rôznych ság či básní, dotvárajúcich atmosféru 

stredovekej doby. Za negatívnu stránku publikácie považujem absenciu máp, 

najviac mi však prekážalo vkladanie doplňujúcich informácií do súvislého 

textu, ktoré neboli jednoznačne oddelené. V praxi to vyzerá tak, že text na 

jednej stránke nenadväzuje na text na strane nasledujúcej, čo je značne 

neprehľadné, keďže ste nútení hľadať, kde máte pokračovať. V tomto prípade 

ide o formálnu chybu, obsahovo však knihe nie je čo vytknúť. Môže zaujať aj 

zarytých nadšencov fenoménu Vikingov, aj keď sa pravdepodobne veľa 

nových informácií nedozvedia. Naopak, pre tých ostatných pôjde o 

pomerne hodnotný a záživný vstup do vikinského sveta.  
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KÁZMEROVÁ, Ľubica: Príbeh učiteľa: Jozef Sivák v 

školských službách 1918 – 1944. Bratislava : VEDA, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Historický ústav 

Slovenskej akadémie vied, 2019, 112 s. ISBN 978-80-224-

1749-5. 

 

Jaroslav Durec (rec.) 

 

Učitelia zastávali v spoločnosti 

vždy dôležitú rolu. Po dlhé obdobia 

slovenských dejín boli učitelia spolu s 

kňazmi a notármi hlavnými 

predstaviteľmi slovenskej inteligencie, 

hlavne, ak hovoríme o slovenskom 

vidieku. Samozrejme, aktívnu činnosť 

učitelia vyvíjali rovnako tiež v mestách. 

Pri hlbšom štúdiu historických 

archívnych prameňov a dobových 

pedagogických periodík sa nám ukazuje 

skutočnosť, že národne orientovaní 

slovenskí učitelia prispievali svojou 

činnosťou k formovaniu našich predkov 

v otázkach výchovno-vzdelávacích, 

osvetových, poľnohospodárskych a v 

neposlednom rade aj politických. Po 

vzniku Československej republiky v roku 

1918 nastalo pre učiteľov nové obdobie ich pedagogickej a osvetovej činnosti. 

Zároveň toto obdobie predstavovalo aj pre učiteľov významný historický 

medzník, pretože slovenské školstvo vrátane veľkej časti učiteľov sa vo 

všeobecnosti nachádzalo v nepriaznivom stave. Príčinou bola hlavne 

maďarizácia, ktorá na začiatku 20. storočia dosahovala aj pod vplyvom 

prijatia Apponyiho zákonov svoj vrchol. Podobne sa mnohí slovenskí učitelia 

stali obeťou maďarizácie, pretože v učiteľských ústavoch prebiehal väčšinou 

odnárodňovací proces. Výsledkom tohto stavu bolo, že po vzniku 

Československej republiky značná časť učiteľov veľmi slabo alebo vôbec 

neovládala slovenčinu, odmietala zložiť sľub vernosti československej vláde, 

a preto väčšinou takíto učitelia odchádzali do Maďarska, prípadne boli 

penzionovaní alebo sa venovali inému zamestnaniu.      

Slovenských učiteľov, ktorí boli ochotní zostať pracovať v školstve a 

podieľať sa na jeho rozvoji, čakala náročná úloha nielen na poli 

pedagogickej, ale aj osvetovej a kultúrnej činnosti. Životné príbehy týchto 

učiteľov sú zrkadlom a vzorom usilovnej práce pri pozdvihovaní 
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vzdelanostnej úrovne slovenského národa. Do skupiny týchto učiteľov 

môžeme spokojne zaradiť aj osobnosť významného slovenského pedagóga a 

neskoršieho ministra školstva a národnej osvety v období Slovenského štátu 

Jozefa Siváka. Najnovšia publikácia od slovenskej historičky Ľubici 

Kázmerovej sa usiluje podať obraz o osobnosti J. Siváka v niekoľkých 

dôležitých oblastiach, ktoré významne a podstatne ovplyvnili jeho životnú a 

profesijnú dráhu.    

Publikácia je rozdelená do troch kapitol, ktoré majú predstaviť 

osobnosť J. Siváka v niekoľkých životných etapách. Ako už názov prvej 

kapitoly V službách školstva a politiky (1918 – 1938) naznačuje, predmetom 

skúmania je vzťah politiky a školstva v profesijnom živote J. Siváka v období 

prvej Československej republiky. Prvá kapitola sa podrobnejšie člení na päť 

menších podkapitol, ktoré zasadzujú osobnosť J. Siváka do kontextu 

budovania slovenského školstva doslova od základov. Je dôležité 

poznamenať, že autorka sa počas písania publikácie opierala o pamäti J. 

Siváka, ktoré svojím obsahom ponúkajú čitateľom cenné informácie o štúdiu 

na učiteľskom ústave, pedagogickej a osvetovej činnosti učiteľov a 

spoločensko-politických podmienok na začiatku 20. storočia. Približuje 

každodenný život v čase prvej svetovej vojny až do 20. rokov 20. storočia, 

teda už do obdobia existencie Československej republiky. Autorka Sivákove 

pamäti kriticky prehodnotila a z nich vybrané časti zasadila do publikácie v 

závislosti od obdobia a aktivít, ktoré podrobnejšie skúmala. Predvojnové 

samoštúdium slovenského jazyka a literatúry umožnilo J. Sivákovi, keďže v 

učiteľských ústavoch sa materinskej reči Slovákov venovala len minimálna 

alebo žiadna pozornosť, aby nadobudnuté vedomosti uplatnil v náukobehoch 

a iných odborných kurzoch pre učiteľov, úradníkov a ostatných občanov 

Československej republiky, ktorí sa chceli zdokonaliť v slovenčine. Ovládanie 

,,československého” jazyka, resp. jeho slovenskej vetvy slovom a písmom na 

území Slovenska bolo základnou požiadavkou, aby mohli naďalej vykonávať 

svoje zamestnanie. Oveľa väčší prínos v práci J. Siváka môžeme zaznamenať 

v oblasti písania prvých slovenských učebníc, ktoré začal písať už v čase 

prvej svetovej vojny, a v tejto činnosti pokračoval po vzniku Československej 

republiky ako člen výboru pre tvorbu učebníc. 

Politická a pedagogická činnosť J. Siváka bola ovplyvnená osobnosťou 

Andreja Hlinku, s ktorým udržiaval kontakty už ako mladý začínajúci učiteľ 

ešte pred vznikom Československej republiky. Vzťah politiky a školstva v 

profesijnom živote J. Siváka bol veľmi dôležitý a často sa tieto dve oblasti 

úzko prelínali. Na štruktúre textu v podkapitolách je vidieť, že túto úzku 

prepojenosť politiky a školstva v živote J. Siváka si uvedomovala aj samotná 

autorka pri písaní publikácie, keď sledovala jeho politickú a pedagogickú 

činnosť ako poslanca Revolučného národného výboru, neskôr 

premenovaného na Revolučné národné zhromaždenie. Zo Sivákových pamätí 

sa dozvedáme, že vstup do politiky a pohyb v najvyšších československých 
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parlamentných kruhoch predstavoval preňho novú skúsenosť, od ktorej 

očakával veľmi mnoho. V tejto súvislosti však autorka neopomína jeho 

pedagogickú činnosť, práve naopak, sleduje činnosť J. Siváka ako agilného 

člena Klubu slovenských poslancov, ktorý žiadal od predsedu klubu Matúša 

Dulu, aby mu prideľoval na riešenie problémy z rezortu školstva, osvety a 

kultúry. Okrem toho autorka podrobnejšie analyzuje činnosť J. Siváka ako 

školského inšpektora v Nitrianskej župe. Zaujímavosťou je, že J. Sivák a 

Jozef Klimko, vymenovaní Školským referátom MŠaNO v Bratislave za 

školských inšpektorov, boli členmi Slovenskej ľudovej strany, to znamená 

politickej strany, ktorá odmietala centralisticky orientovanú školskú politiku 

štátu. Napriek tomu však J. Sivák a školský referent A. Štefánek, 

centralisticky orientovaný, sa dokázali zhodne vyjadrovať k stavu školstva na 

Slovensku.  

Autorka publikácie kriticky hodnotí školskú inšpekčnú činnosť J. 

Siváka, prostredníctvom ktorej sa usiloval zmapovať situáciu na jednotlivých 

školách, zistiť vybavenosť škôl a kvalitu vzdelávania, lojálnosť učiteľov k 

Československej republike a ochotu zložiť sľub vernosti, obnoviť vyučovanie 

na opustených školách atď. J. Siváka ako pedagóga, poslanca a člena 

Slovenskej ľudovej strany, predovšetkým však ako Slováka, trápil aktuálny 

stav slovenskej inteligencie a zároveň vzdelávanie nasledujúcej generácie na 

stredných a vysokých školách. V textu môžeme pozorovať osobnosť J. 

Siváka, ktorý síce podporuje možnosť slobodne pracovať v demokratickej 

republike, na druhej strane však vyslovuje kritiku voči slovenskej inteligencii 

z dôvodu nepripravenosti, nízkej pracovitosti a vzďaľovaniu sa od 

kresťanských a národných princípov. Záverečná časť prvej kapitoly sa 

zameriava na dlhé obdobie úsilia o vybudovanie vysokej školy technickej na 

Slovensku. Autorka postupne oboznamuje čitateľov s viacerými návrhmi 

predkladanými Národnému zhromaždeniu, ktoré z rôznych príčin neboli 

dotiahnuté do úspešného konca. Podobne autorka predstavuje vysokú školu 

technickú ako nástupkyňu zrušenej Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej 

Štiavnici, ktorá sa pýšila dlhodobou tradíciou európskeho rozmeru. 

Napokon, keď stále väčšie množstvo odborníkov z viacerých technických 

odvetví a členov politických strán žiadalo založenie vysokej technickej školy, 

podarilo sa toto úsilie doviesť do zdarného konca schválením zákona č. 170 

Sb. z. a n. o zriadení Vysokej školy technickej v Košiciach, ktorý nadobudol 

platnosť 25. júna 1937.       

Druhá kapitola s názvom Školstvo slovenského štátu pod Sivákovým 

vedením sa zaoberá najdôležitejším a z pohľadu jeho profesie vrcholným 

obdobím. Uzákonenie autonómneho postavenia Slovenskej krajiny v 

Československej republike znamenalo pre slovenské školstvo novú etapu. 

Ministerstvo školstva a národnej osvety nahradilo činnosť Školského referátu 

v Bratislave, ktorý bol expozitúrou centrálneho Ministerstva školstva a 

národnej osvety v Prahe. Vstup do druhej kapitoly nám ponúkajú prvé dve 
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podkapitoly s názvom V autonómnej Slovenskej krajine a Na inauguračných 

slávnostiach pápeža Pia XII. Tieto podkapitoly ponúkajú čitateľom možnosť 

oboznámiť sa bližšie so spoločensko-politickým kontextom obdobia a 

vývojom školského systému v autonómnom Slovensku. Pozornosť je 

predovšetkým venovaná prípravám na zmeny v štruktúre MŠaNO a reforme 

školstva a osvety vôbec. Autorka postupne cieľavedome mapuje činnosť a 

aktivity J. Siváka, ktorý síce neúčinkoval hneď v prvej autonómnej vláde, ale 

v druhej autonómnej vláde sa už stal poslancom autonómneho snemu 

Slovenskej krajiny, pričom zodpovedal za rezort Ministerstva školstva a 

národnej osvety Slovenskej krajiny. Týmto počinom sa začalo vrcholné 

obdobie J. Siváka vo funkcii ministra školstva a národnej osvety v prospech 

budovania slovenského školstva a osvety a ľudovýchovy na základe 

národných a kresťanských princípoch.  

Už v prvej podkapitole môžeme sledovať kontext vývoja slovenského 

školstva z hľadiska ideového zamerania výchovy a vzdelávania na školách 

všetkých stupňov. Okrem toho autorka zohľadňuje viaceré reformy v 

školstve, hlavne čo sa týka zrušenia koedukácie a zaradenia výučby 

náboženstva na ľudových a stredných školách. Druhá podkapitola 

predstavuje súhrn udalostí pred vznikom samostatného Slovenského štátu. 

J. Sivák bol práve v tomto čase prítomný na inauguračných slávnostiach 

pápeža Pia XII., pričom sa postupne od viacerých zdrojov dozvedel o situácii 

v Československej republike. Dokonca sa stal ministerským predsedom a 

vedúcim autonómnych ministerstiev ešte Slovenskej krajiny. Záver 

podkapitoly približuje vznik Slovenského štátu, keď bol J. Sivák po návrate 

do Bratislavy 18. marca 1939 vymenovaný do funkcie ministra školstva a 

národnej osvety.    

Ďalšie podkapitoly s názvami V slovenskom štáte, Personálne zmeny na 

slovenských školách, Reforma školského systému, Židovské školstvo v čase 

zmien štruktúry školstva, Vysoké školy a minister Sivák, Kontakty MŠaNO so 

zahraničím oboznamujú čitateľov priamo s kľúčovými otázkami vývoja 

školského systému počas existencie Slovenského štátu. Z pohľadu ministra 

školstva J. Siváka môžeme chápať možnosť budovania slovenského školstva 

v samostatnom štáte ako dôležitú a zodpovednú úlohu, ktorú nemožno v 

žiadnom prípade podceňovať. Autorke sa podarilo hneď na začiatku 

zdôrazniť pomerne konzervatívne stanovisko J. Siváka. Podstatou tohto 

stanoviska bola podpora vládnucej ideológie ľudovej strany, to znamená, že 

považoval za dôležité uplatňovať mravno-náboženskú výchovu založenú na 

národnom a kresťanskom základe. Postupne sa čitatelia oboznámia s 

viacerými nariadeniami, ktoré mali potlačiť predchádzajúcu dominantnú 

ideu čechoslovakizmu a, naopak, upevňovať slovenskú štátnosť. Personálne 

zmeny začali od vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny a rovnako 

pokračovali v čase existencie Slovenského štátu a týkali sa hlavne českých 

učiteľov a vydatých učiteliek. Autorka predstavuje J. Siváka na jednej strane 
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ako podporovateľa ideológie HSĽS, na druhej strane ho však môžeme vnímať 

hlavne ako učiteľa, ktorému v prvom rade záležalo na skvalitňovaní 

školského systému a vzdelanosti na Slovensku. Práve z tohto dôvodu, ako sa 

v publikácii postupne dočítame, nechával na svojich miestach českých 

profesorov, najmä univerzitných, ktorí boli vo svojom odbore nenahraditeľní 

a nebolo možné nájsť za nich okamžitú náhradu. Tento postoj vzbudzoval 

často kritiku radikálneho krídla HSĽS. Ďalšie personálne zmeny sa týkali 

prepúšťania vydatých učiteliek zo školských služieb, ktoré bolo zapríčinené 

nielen vládnucou ideológiou, ktorá presadzovala ženy ako matky v 

domácnosti, no hlavne príchodom učiteľov z obsadeného územia maďarským 

vojskom, ktorí sa potrebovali zamestnať. V tomto prípade autorka 

chronologicky mapuje viaceré vládne nariadenia, na základe ktorých 

dochádzalo k prepúšťania učiteliek zo školských služieb, a uvádza reakcie 

učiteľskej obce na tieto opatrenia. Taktiež je dôležité poznamenať, že 

vládnuca ideológia síce podporovala postavenie mužov v profesii učiteľov, ale 

zároveň vyžadovala od nich, aby boli zdrojom motivácie mravno-náboženskej 

a národnej výchovy pre ostatných členov slovenského národa a mali byť 

pevnou súčasťou Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže.   

Podkapitola Reforma školského systému prináša dôležité reformy, ktoré 

podstatne ovplyvnili školský systém v Slovenskom štáte. Hlavný dôraz však 

nekladie priamo na reformy školského systému, hoci zastávajú veľmi dôležité 

miesto. Kľúčovú pozíciu má osobnosť J. Siváka, čo len dosvedčuje 

skutočnosť, že autorka dokázala skĺbiť historický kontext a osobnosť 

ministra J. Siváka, ktorá v žiadnom prípade neustupuje do úzadia, ale očami 

J. Siváka zachytáva dôležité školské reformy. Ak budeme podrobnejšie 

analyzovať dve hlavné školské reformy, ktoré sa zaoberali najskôr strednými 

a neskôr ľudovými školami, ktorých bolo v Slovenskom štáte najviac, 

uvidíme v nich najdôležitejšie idey J. Siváka o koncepcii jednotného 

slovenského školstva. V prvom rade na reforme stredných a ľudových škôl 

môžeme badať Sivákovu nedôveru k viacerým typom škôl, ktoré existovali už 

v predchádzajúcej Československej republike. Z tohto dôvodu vytvoril 

jednotnú strednú školu s názvom gymnázium, pričom boli zjednotené 

učebné plány nižšieho stupňa (I – IV. trieda) a vyššieho stupňa (V. – VIII. 

trieda), kde popri základnom type gymnaziálnej vetvy boli na výber klasická 

a reálna vetva. V reforme ľudového školstva sa odzrkadlila nedôvera ministra 

školstva J. Siváka k viacerým zriaďovateľom. Zákon prijatý v roku 1940 

redukoval typy ľudových škôl podľa zakladateľa a udržiavateľa na cirkevné a 

obecné. Autorka ponúka podrobnejší rozbor prijatého zákon č. 308/1940 Sl. 

z. z 26. novembra 1940 a jeho napr. ekonomický a národný význam. V 

nasledujúcich častiach publikácie sa často vyskytuje poznámka, že zákon o 

ľudových školách považoval J. Sivák za svoj najväčší úspech počas svojho 

pôsobenia vo funkcii ministra školstva a národnej osvety. Zásadný význam 
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malo vyučovanie náboženstva, ktoré sa stalo povinným vyučovacím 

predmetom.  

Podkapitola s názvom Židovské školstvo v čase zmien štruktúry 

školstva poukazuje na viaceré perzekúcie voči židovskému obyvateľstvu v 

oblasti školstva a postoj J. Siváka ako ministra školstva a národnej osvety k 

týmto perzekúciám. Perzekúcie voči židovskému obyvateľstvu obmedzovali 

možnosť slobodne sa rozhodovať pre vzdelávanie a zabraňovali študentom 

židovského pôvodu vstup na vyššie stupne škôl. Záverečné dve podkapitoly s 

názvom Vysoké školy a minister Sivák a Kontakty MŠaNO so zahraničím 

poukazujú na to, že minister J. Sivák nevenoval pozornosť len reformám 

nižšieho a stredného stupňa vzdelávania. Ako sme už vyššie naznačili, J. 

Sivák sa usiloval ponechať na Slovenskej Univerzite a Slovenskej vysokej 

škole technickej českých univerzitných profesorov, za ktorých nebolo možné 

získať náhradu zo slovenských radov. J. Sivák podporoval rozvoj vysokého 

školstva, čo dosvedčuje fakt, že v roku 1940 vznikli ďalšie dve vysoké školy: 

Vysoká škola vojenná a súkromná Vysoká obchodná škola. V tejto časti 

podkapitoly autorka podrobnejšie sleduje jednotlivé opatrenia vlády, či už po 

stránke ideologickej alebo organizačnej, ktoré podstatne ovplyvňovali nielen 

študijný poriadok, ale tiež priamo študentský život. Záverečnou podkapitolou 

s názvom Kontakty MŠaNO so zahraničím ukončuje autorka najrozsiahlejšiu 

druhú kapitolu. Ako sa dozvedáme zo záverečnej podkapitoly, predstavitelia 

školstva na Slovensku na čele s ministrom J. Sivákom sa zaujímali nielen o 

školský systém v Nemecku, ale tiež v Sovietskom zväze. Autorka analyzuje 

viaceré návštevy slovenskej delegácie v Sovietskom zväze a v Nemeckej ríši, 

ktoré mali za cieľ nielen sa oboznamovať a získavať poznatky o školských 

systémoch v okolitých mocných štátoch, ale do určitej miery mali tieto 

návštevy tiež diplomatický charakter.  

Posledná, tretia kapitola s názvom Kultúra a osveta či výchova ľudu 

rozpracúva druhú stránku výchovy postavenú taktiež na kresťanských a 

národných princípoch, ktoré, ako sme už vyššie niekoľkokrát spomenuli, 

zohrávali v čase existencie Slovenského štátu dôležitú úlohu. Samozrejme, 

výchovu ľudu, resp. ľudovýchovu a reformy v školstve nemožno od seba 

odlúčiť, pretože veľmi úzko spolu súvisia. Tento fakt dosvedčuje tiež 

skutočnosť, že obe tieto oblasti spoločenského života riadilo Ministerstvo 

školstva a národnej osvety Slovenského štátu. V tomto prípade si taktiež 

autorka veľmi podrobne všímala determinanty, ktoré ovplyvňovali vývoj 

kultúry a osvety. Pri analýze a komparácii môžu čitatelia sledovať prepojenie 

s druhou kapitolou v tom zmysle, že MŠaNO malo záujem, podobne ako v 

prípade organizácii školstva, vytvoriť jednotnú organizáciu, ktorá by priamo 

riadila otázky osvety a ľudovýchovy. Z tohto dôvodu prešli tieto dve oblasti 

do kompetencií Matice slovenskej a jej miestnych odborov, prípadne iných 

inštitúcii ako napr. Úrad propagandy. V texte môžeme pozitívne hodnotiť 

viaceré citované časti z prameňov, dopĺňané zhodnotením autorky. Niektoré 
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časti textu sú spracované zo širšieho kontextu. Prostredníctvom toho 

môžeme sledovať kritický postoj radikálneho krídla na čele s Vojtechom 

Tukom voči aktivitám a postupom J. Siváka. Ministerstvo školstva a 

národnej osvety bolo kritizované z toho dôvodu, že odmietalo priamo 

uskutočňovať radikálne zásahy do oblasti školstva a národnej osvety. 

Z niektorých častí podkapitol s názvom Ministerstvo školstva 

sprostredkovateľ osvety a Slovenské národné divadlo pod dohľadom 

ministerstva vyvstáva otázka, do akej miery predstavy ministra školstva J. 

Siváka o slovenskom školstve a národnej osvety a ľudovýchovy stotožňovali s 

ideológiou národného socializmu. Autorka sa na túto otázku pokúša 

odpovedať, dovolíme si však povedať, že nielen v týchto záverečných 

podkapitolách publikácie, ale väčšia časť jej textu ponúka odpoveď z 

viacerých uhlov pohľadu. Záverečná podkapitola s názvom Posledný školský 

rok v službách MŠaNO môžeme považovať za časť publikácie, ktorá prináša 

zhodnotenie činnosti ministra J. Siváka. V tomto období schyľovalo k zániku 

Slovenského štátu, čo dosvedčovali časté bombardovanie a evakuácie 

obyvateľstva, ktoré značne narúšali priebeh vyučovacieho procesu na 

školách. V roku 1944 potom, ako vláda V. Tuku podala demisiu, bol v novej 

vláde vymenovaný za ministra školstva a národnej osvety Aladár Kočiš. Pre 

J. Siváka to znamenalo koniec jeho politických aktivít a utiahnutie sa do 

ústrania. Po jeho zaistení a postavení pred Národný súd sa už viac do služieb 

školstva nevrátil.  

Publikáciu považujeme za veľmi prínosnú najmä z toho dôvodu, že 

činnosť J. Siváka v službách školstva a národnej osvety nebola dosiaľ úplne 

spracovaná. Publikáciu odporúčame všetkým záujemcom o dejiny školstva a 

pedagogiky na Slovensku, bez ohľadu na to či už hovoríme o odbornej alebo 

laickej verejnosti.      
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RIEBLING, Mark: Cirkev špiónov. Pápežova tajná vojna proti 

Hitlerovi. Preklad Martin Kolenič. Bratislava : Don Bosco, 

2019. 344 s. ISBN 978-80-8074-423-6. 

 

Marek Šmíd (rec.) 

 

Předkládaná monografie amerického politologa a filozofa Marka 

Rieblinga (1963) Church of Spies. The Pope’s Secret War Against Hitler (Cirkev 

špiónov. Pápežova tajná vojna proti Hitlerovi) se nyní dostává našemu čtenáři 

ve zdařilém slovenském překladu Martina Koleniče.  

Více než třísetstránková monografie představuje cenný příspěvek do 

diskuze o osobnosti papeže Pia XII., zejména jeho zodpovědnosti na 

událostech druhé světové války. Po boku četných autorit se staví proti 

vytváření černé legendy v duchu Hochhuthova dramatu Náměstek či 

Cornwellovy monografie Hitlerův papež. Řadí 

se naopak mezi knihy církevních historiků 

Margherity Marchione, Huberta Wolfa, 

Davida G. Dalina či Gerharda Besiera, jež 

vynakládají značné úsilí, aby toto černobílé 

vidění událostí a negativní roli Svatého stolce 

uvedly na vyváženější rovinu. 

Třebaže mnozí historici poukazují na 

papežovo mlčení směrem k Třetí říši a jejím 

zločinům, které ostatně trápilo i samotného 

Pia XII., papež rozhodně nezůstal pasivní. Na 

rozdíl od svého předchůdce Pia XI. byl více 

usmiřovatelem znepřátelených stran než 

stoupencem přímé konfrontační linie se 

zločinnými autoritativními a totalitními 

ideologiemi své doby. Ve prospěch potřebných 

pracoval skrytě, protože věděl (ze zkušenosti s katolickou církví v Německu, 

Nizozemí, Polsku a jinde), že neprovokativní praktická pomoc v posledku 

zachrání více trpících než grandiózní slovní odsouzení nacistického režimu, 

vůči němuž varovali od počátku především němečtí ordináři. Červenou nití 

celé knihy jsou proto především aktivity německých katolíků v Třetí říši, 

které, ač zůstaly před veřejností poněkud zapomenuty, ukazují, že se Svatý 

stolec jako celek proti nacistům postavil s houževnatým odporem a 

nesmlouvavou nevraživostí. 

Dvacet šest převážně chronologicky uspořádaných kapitol knihy 

začíná svůj příběh ve 20. letech 20. století, kdy zastával Eugenio Pacelli, 

pozdější Pius XII., post apoštolského nuncia v Mnichově a později v Berlíně. 

Podobně jako mnozí jiní historici se Mark Riebling domnívá, že porozumět 
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Piovu vztahu k Německu je klíčem k pochopení jeho klikatého kurzu, který 

v období druhé světové války vedl, když intervenoval ve prospěch katolíků a 

židů. Papežova dokonalá znalost německého prostředí a němčiny, 

diplomatické zkušenosti, výborný vztah k jeho předchůdci Piu XI., jeho 

významný podíl na papežské politice ve střední Evropě a důležitý post, jenž 

ve Vatikánu v letech 1930 – 1939 zastával, z něj v předvečer druhé světové 

války činily nejvhodnějšího pretendenta o svatopetrský trůn; papežem byl 

zvolen v březnu 1939.  

V dalších kapitolách knihy jsme prostřednictvím katolického právníka, 

důstojníka Canarisovy vojenské zpravodajské služby a někdejšího člena 

Bavorské lidové strany z Mnichova Josefa Müllera a britského vyslance u 

Svatého stolce Francise D’Arcy Osborna vtaženi do komplotu vysokých 

důstojníků Abwehru, kteří se rozhodli prostřednictvím Vatikánu navázat 

kontakty mezi představiteli německého odboje a politiky Velké Británie a 

sondovat podmínky možného uzavření míru. Třebaže byli do plánu zasvěceni 

i papežovi blízcí důvěrníci Ludwig Kaas a Robert Leiber, neměli o nich tušení 

významní církevní představitelé Svatého stolce včetně státního sekretáře 

Luigiho Maglioneho. Jednání nabyla na intenzitě po porážce Polska na 

podzim 1939 a probíhala do jara 1940.  

Situace byla o to delikátnější, že případné prozrazení plánu 

nebezpečně ohrožovalo jak samotného papeže, tak katolickou církev 

v Německu, což si Pius XII. velmi dobře uvědomoval. Jeho odpor ke zločinné 

ideologii byl však natolik velký, že toto riziko vědomě podstoupil. Němečtí 

důstojníci usilovali o vytvoření nové umírněné a konzervativní vlády, která 

svrhne Hitlerův režim, rezignuje na ofenzívu na západě, vrátí Evropu k 

hranicím z roku 1937 a vyhlásí plebiscit o osudu Rakouska; svůj program 

však ladili ve spěchu, někdy zmateně a nepřehledně. V čele konspirátorů 

stáli generál Ludwig Beck, plukovník Hans Oster a major Hans Dohnanyi, 

všichni protestanti, kteří však měli tichou podporu admirála a šéfa vojenské 

zpravodajské služby Wilhelma Canarise. Spoléhali na papeže jako na 

ideálního prostředníka pro mezinárodní význam Svatého stolce i Piovy blízké 

vazby k Německu. Pro nerozhodnost povstalců i nedůvěru britské vlády 

v upřímnost německých důstojníků skončila jednání na jaře 1940 v prachu. 

Značnou pozornost věnuje autor Mark Riebling osobnosti Josefa 

Müllera, který měl vynikající vazby na vysoké církevní hodnostáře v Římě. 

Od 30. let byl nejen informátorem státního sekretáře Eugenia Pacelliho, 

který s ním často konzultoval otázky Hitlerovy zahraniční politiky, ale rovněž 

blízkým přítelem někdejšího předsedy katolické strany Zentrum Ludwiga 

Kaase. V dubnu 1943 byl Josef Müller pro svoji špionážní službu ve 

prospěch Vatikánu zatčen a následně vězněn v koncentračních táborech 

Buchenwald a Dachau, kde se dočkal osvobození. Po válce se stal 

zakladatelem Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) a v letech 1946 – 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

226 
 

1949 stál dokonce v jejím čele. Ale zpět ke katolickému odporu vůči politické 

ideologii nacismu v dobách druhé světové války. 

Pokud byla aktivita katolíků vysoká především na počátku války, ožila 

opět po roce 1943, kdy se začala válečná štěstěna od nacistického Německa 

odvracet. Když se po pádu Mussoliniho fašistického režimu v létě 1943 

zmocnili Němci severní a střední Itálie, Adolf Hitler již neskrýval svoji 

nenávist ke katolické církvi. Tehdy se v jeho hlavě zrodil plán na únos 

papeže, jímž pověřil generála SS a německé policie v Itálii Karla Wolffa, který 

si však k přípravě akce vyžádal čas v délce několika týdnů. Po Hitlerově 

opětovném nátlaku se Karl Wolff, sám věřící muž, v prosinci téhož roku 

obrátil na německého vyslance u Svatého stolce Ernsta von Weizsäckera, 

který prostřednictvím německé koleje v Římě uvědomil zástupce Svatého 

stolce o tajném úkolu, jímž byl německý důstojník pověřen. Říšského vůdce 

Adolfa Hitlera následně Karl Wolff přesvědčil, že jsou poměry v Itálii 

s ohledem na tradiční postavení katolické církve složité a politické změny 

k únosu papeže, resp. k obsazení Vatikánu nevhodné, protože by tímto 

aktem vyvolal negativní reakci v Itálii, v zahraničí a mimořádně zhoršil 

postavení samotného nacistického Německa. 

Poněvadž nebyl katolický tábor v Německu v důsledku tvrdých represí 

jednotný, katolíci se uchylovali spíše k individuálním akcím 

protinacistického odporu. Mnozí se např. angažovali v tzv. Kreisavském 

kroužku, který byl součástí německého protinacistického odboje za druhé 

světové války, a uvažoval dokonce o zavraždění Adolfa Hitlera. Jeho vůdčí 

osobností se stal právník Helmut James von Moltke, kolem něhož byli 

soustředěni sociální demokraté, konzervativci, liberálové i křesťané, díky 

čemuž působil spolek značně heterogenně. Z významných katolíků ve spolku 

působili např. Hans Lukaschek, Augustin Rösch či Alfred Delp, přičemž 

poslední dva jmenovaní muži byli jezuité. Ti se velmi dlouho vyrovnávali 

s myšlenkou zabít tyrana, jež byla v rozporu s křesťanskou láskou k 

bližnímu. Z německých biskupů měl k vůdčím osobnostem hnutí 

Kreisavského kroužku nejdůvěrnější vztah berlínský biskup Konrad von 

Preysing. 

Významnou manifestací protihitlerovské síly, jež se měla společně 

s následným státním převratem stát nejrozhodnější akcí protinacistického 

odboje, byl atentát na Adolfa Hitlera dne 20. července 1944, označovaný jako 

tzv. operace Valkýra. Ten provedl ve vůdcově hlavním stanu v Rastenburgu 

ve Východním Prusku plukovník Claus Schenk von Stauffenberg, jenž 

pocházel z katolické rodiny a byl mužem hluboké zbožnosti. Přestože byl 

náčelníkem generálního štábu spojeneckých sborů, nikdy se nestal členem 

NSDAP. Říšský vůdce však atentát z července 1944 přežil a nepohodlné 

strůjce spiknutí zlikvidoval s mimořádnou brutalitou – bylo popraveno více 

než 200 osob včetně samotného Clause Schenka von Stauffenberga. 

Z dalších katolíků byli popraveni např. někdejší ministerský předseda 
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Württemberska a dlouholetý nacistický vězeň Eugen Bolz. O spiknutí byl 

zřejmě informován rovněž mnichovský arcibiskup a kardinál Michael von 

Faulhabera.  

Monografie Cirkev špiónov. Pápežova tajná vojna proti Hitlerovi přináší 

množství zajímavých podnětů a cenných úvah, které by rozhodně neměly 

zůstat stranou zájmu odborné i laické veřejnosti. V dosud neuzavřené 

diskuzi o pontifikátu Pia XII. představuje zajímavý příspěvek, který 

racionálně, logicky a bez zbytečného patosu, s hlubokou znalostí pramenů a 

literatury, poukazuje na mimořádně činorodé aktivity katolíků v Třetí říši, jež 

byly úzce provázány a spjaty s vatikánskou zahraniční politikou. Ukazuje, že 

Pius XII. od dění ve střední Evropě nejen neodvrátil zrak, ale že mu ležely 

nábožensko-politické poměry naopak hluboko na srdci, poněvadž je sám 

jako někdejší vatikánský diplomat v Německu poznal. Pro čtivost knihy ji 

můžeme rozhodně doporučit širokému okruhu čtenářů. 
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RYCHLÍK, Jan: Československo v období socialismu 1945 – 

1989. Praha : Vyšehrad, 2020. 416 s. ISBN 9788076013346. 

 

Ivan Stodola (rec.) 

 

Problematika obdobia rokov 1948 až 1989 v Československu je jednou 

z výrazných tém súčasnej českej a slovenskej historiografie a v obidvoch 

krajinách má svoje pevné inštitucionálne zázemie. Ide bezpochyby aj o jednu 

z najpertraktovanejších historických tém objavujúcich sa v žurnalistike, 

popularizačných textoch, televíznych reláciách či v umení. Je to úplne 

pochopiteľné, keďže po páde 

nedemokratického režimu s pomerne dlhou 

existenciou a najmä s jeho radikálnymi 

zásahmi do mnohých oblastí života 

spoločnosti a jednotlivca, vznikla potreba 

vyrovnať sa s ním v legislatívnej podobe, ale 

aj reflektovať ho na úrovni historickej pamäti 

či historickej kultúry. Čoskoro po revolúcii 

v roku 1989 bolo publikovaných množstvo 

titulov historickej literatúry rôznych žánrov 

v dnes už takmer nepredstaviteľných 

nákladoch. V centre záujmu boli dovtedy 

tabuizované témy: represie a procesy, 

pohľady z „druhej strany“ (perzekvovaných, 

politických oponentov, exilu), reflexie a 

interpretácie rokov 1948 a 1968, pôsobenie 

kľúčových politických aktérov atď. Aj po 

opadnutí prvotného záujmu verejnosti, pokračovali historici v bádaní, pričom 

sa postupne venovali rozmanitým témam súvisiacim s komunistickým 

obdobím1 na celoštátnej, ako aj regionálnej úrovni. S odstupom času 

a s pribúdajúcim množstvom ľudí, ktorí toto obdobie osobne nezažili, sa 

začala výraznejšie objavovať popri politických, hospodárskych a kultúrnych 

dejinách aj problematika každodennosti. Syntetické spracovanie obdobia 

vlády komunistickej strany sa však objavuje skôr ako súčasť 

československých, resp. českých a slovenských dejín dvadsiateho storočia.2 

Najnovším publikačným počinom zameraným špecificky na komunistické 

obdobie je kniha Československo v období socialismu 1945 – 1989 od 

popredného českého historika Jana Rychlíka, ktorý sa dlhodobo zaoberá 

 
1 V predloženej recenzii používame pojem „komunizmus,“ resp. „komunistické/socialistické Československo“ 

v súlade s Janom Rychlíkom na označenie režimu opierajúceho sa o politický monopol komunistickej strany. 
2 Z takto koncipovaných, novších publikácií uvádzame aspoň jednu, ktorá sa zaoberá problematikou na 

podobnom rozsahu a s podobným zameraním ako recenzovaná publikácia: DEJMEK, Jindřich a kol.: 

Československo Dějiny státu. Praha : Libri, 2018. 
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modernými dejinami slovanských národov.3 Okrem toho, že publikoval 

mnohé významné monografie, edície prameňov a štúdie, možno spomenúť, že 

do širšieho povedomia, minimálne českej spoločnosti, sa dostal aj vďaka 

svojmu účinkovaniu v relácii Českej televízie Historie.cs. 

Základom recenzovanej publikácie boli prednášky pre študentov 

histórie, ktoré autor viedol na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. 

Autorovým publikačným zámerom bolo „pozrieť sa na obdobie socializmu 

v Československu komplexne: chce sa pokúsiť popísať skúmané obdobie ako 

neúspešný sociálny experiment a nájsť príčiny tohto neúspechu,“4 pričom si 

všíma „predovšetkým udalosti politického a sociálneho vývoja“.5 Jadro 416-

stranovej publikácie je rozdelené do siedmich, vnútorne štruktúrovaných 

kapitol usporiadaných v chronologickom poradí.  

Keďže monografia prináša podľa anotácie vydavateľstva „celkový 

pohľad“ na rozsiahlu tému a do istej miery syntetizuje výsledky 

predchádzajúcich výskumov, pri predstavovaní jednotlivých kapitol 

publikácie postupujeme zväčša tak, že sa stručne zmieňujeme o autorom 

sledovaných témach a následne uvádzame jednu až dve informácie (resp. 

postrehy či konštatácie) faktografického alebo interpretačného charakteru, 

ktoré nás zaujali alebo sa o nich domnievame, že by mohli zaujať 

potenciálneho čitateľa.  

V úvode (Socialismus a socialistické Československo jako předmět 

historického výskumu) autor tematizoval režimový pohľad na výskum dejín, 

ako aj jeho chyby a problémy, ktoré bránili dobovým historikom venovať sa 

obdobiu po roku 1948 (ideologické vnímanie historickej vedy, nemožnosť 

objektívne písať o vzťahoch medzi socialistickými krajinami,  záväznosť 

Poučenia z krízového vývoja v strane a spoločnosti atď.). „Dejiny po roku 1948 

tak boli redukované na výpočet úspechov pri budovaní socializmu podľa 

jednotlivých päťročníc a straníckych zjazdov.“6 Keďže „autori z doby 

normalizácie si s obdobím socializmu nevedeli príliš rady,“7 rôzne publikácie 

týkajúce sa dejín Československa končili zväčša rokom 1948. Rychlík 

následne stručne predstavil exilovú a zahraničnú historiografiu, ako aj 

hlavné oblasti záujmu historikov a politickej publicistiky po roku 1989. 

Podľa Rychlíka sa napríklad po vzniku Ústavu pro studium totalitních 

režimů (ÚSTR) venovala až príliš veľká pozornosť „tzv. Tretiemu odboju“, 

 
3 Z jeho bohatej publikačnej činnosti uvádzame aspoň niektoré monografie: RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 

20. století (1914 – 1992): Spolupráce a konflikty. Praha : Vyšehrad, 2012; RYCHLÍK, Jan: Rozdělení 

Československa 1989 – 1992. Praha : Vyšehrad, 2012; RYCHLÍK, Jan a kol.: Dějiny Bulharska. Praha : NLN, 

2000; RYCHLÍK, Jan – KOUBA, Miroslav:  Dějiny Makedonie. Praha : NLN, 2003; PELIKÁN, Jan –

 RYCHLÍK,  Jan a kol.: Dějiny Srbska. Praha : NLN, 2004; RYCHLÍK, Jan – PERENČEVIĆ, Milan: Dějiny 

Chorvatska. Praha : NLN, 2007; RYCHLÍK, Jan –TONKOVÁ, Mária – HLADKÝ, Ladislav – KOZÁR, Aleš: 

Dějiny Slovinska. Praha : NLN, 2011. 
4 RYCHLÍK, Jan: Československo v období socialismu 1945 – 1989. Praha : Vyšehrad, 2020, s. 33. 
5 Tamže, s. 33. 
6 Tamže, s. 17. 
7 Tamže, s. 25. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2020 
 

230 
 

keďže väčšina obyvateľstva bola po roku 1948 pasívna. V období 

normalizácie (do roku 1988) bol odpor proti režimu skôr záležitosťou 

intelektuálnych kruhov a veľká časť obyvateľstva sa s režimom zmierila.8 Za 

posun správnym smerom označil „odklon bádateľov od posudzovania 

komunistického režimu predovšetkým z hľadiska porušovania ľudských práv 

k všeobecnejším poznatkom.“9 

Prvá kapitola (Třetí republika – ouvertura k lidové demokracii) sa 

venuje obdobiu rokov 1945 až 1948, keďže „základy a najdôležitejšie 

parametre neskoršieho komunistického režimu boli skutočne položené hneď po 

skončení vojny“.10 Autor sledoval vznik dôležitých politických a 

spoločenských inštitúcií (národné výbory, Národný front, Dočasné národné 

zhromaždenie, závodné rady, Revolučné odborové hnutie atď.), 

zahraničnopolitickú orientáciu štátu, územné zmeny aj 

postavenie proskribovaných národnostných menšín. Na margo „odsunu“ či 

„vyhnania“ nemeckej populácie zdôraznil, že „tvrdenie o velezrade 

československých Nemcov ako celku neobstojí“.11 Okrem iného je taktiež 

otázkou, či „boli československé súdy oprávnené trestať cudzích štátnych 

príslušníkov za členstvo v organizáciách ich domovského štátu,“12 keďže 

sudetským Nemcom bolo ríšske občianstvo udeľované automaticky. Rychlík 

zdôraznil, že „plošné opatrenia boli aj z hľadiska vtedajšieho právneho 

poriadku protiústavné“.13 Ďalej sa venoval retribúciám, hospodárskemu a 

politickému vývoju. Kapitola vrcholí štátnym prevratom z 25. februára 1948, 

ktorý je popísaný pomerne stručne, avšak veľmi zrozumiteľne. Zaujímavé je 

autorove tvrdenie, že „k nastoleniu komunistickej diktatúry v Československu 

by teda v roku 1948 došlo v každom prípade, pretože ZSSR potrebovalo 

konsolidovať svoje panstvo vo východnej Európe a Československo v ňom bolo 

posledným štátom, kde dosiaľ nebol komunistický monopol moci nastolený... 

Šance nekomunistických strán na úspech (boli, poznámka I. S.) tak či tak 

nulové.“14 V porovnaní s tradičnejšou periodizáciou Rychlík kapitolu 

venujúcu sa Tretej republike ukončil až prijatím novej ústavy a voľbami z 30. 

mája 1948, keďže „tri mesiace medzi februárovým prevratom a prijatím ústavy 

boli pri formovaní nového režimu omnoho dôležitejšie než prevrat samotný“.15 

Druhá kapitola (Budování základů komunistického systému) 

zachytáva obdobie rokov 1948 až 1953. Autor sa venoval „budovateľskému 

nadšeniu,“ „úderníctvu,“ dogmatickému uplatňovaniu sovietskej estetiky 

v umení, sociálnym reformám a ich dopadom, ako aj definitívnemu 

 
8 Tamže, s. 29. 
9 Tamže, s. 32. 
10 Tamže, s. 37. 
11 Tamže, s. 49. 
12 Tamže, s. 47. 
13 Tamže, s. 50. 
14 Tamže, s. 68. 
15 Tamže, s. 70. 
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odvrhnutiu tézy o „vlastných cestách k socializmu“ a presadeniu línie 

vyjadrenej heslom „Sovietsky zväz – náš vzor.“ Popísal zmeny v štruktúre 

ústrednej politickej moci, ktorá prešla z vlády na ÚV KSČ a v jeho rámci na 

predsedníctvo a sekretariát.16 Náležitá pozornosť je venovaná kolektivizácii, 

industrializácii a cirkevnej politike. Tretí odboj a procesy sú spracované len 

stručne; v českej, ale aj v slovenskej spoločnosti často pertraktovanej téme 

procesu s Miladou Horákovou je napríklad venovaná jedna strana. Stručne 

je predstavený proces s Rudolfom Slánskym a proces s „buržoáznymi 

nacionalistami“. Autor skonštatoval, že „represie v päťdesiatych rokoch 

prebiehali plošne a nikto, bez ohľadu na svoje postavenie, si nemohol byť istý, 

že zajtra neskončí vo väzení“.17 Je pomerne prekvapujúce, že autor sa 

nevenoval napríklad procesom s predstaviteľmi armády (napr. s Heliodorom 

Píkom), s členmi domáceho alebo západného odboja či procesom slúžiacim 

na zastrašenie roľníctva (napr. tzv. babický proces). Explicitne sa nedotkol 

ani skupiny bratov Mašínovcov, ktorej činnosť je v českej spoločnosti stále 

živou témou. 

Tretia kapitola (Období tání a nového tuhnutí) pokrýva obdobie rokov 

1953 až 1960. Autor tematizuje politickú situáciu po smrti Stalina 

a Gottwalda, voľby do Národného zhromaždenia, ktoré „ukázali, že 

v spoločnosti naďalej existujú opozičné nálady,“18 menovú reformu a živelné 

štrajky a demonštrácie, ktoré po nej nasledovali. Pomerne podrobne citoval 

prejavy a diskusie členov ÚV KSČ na zasadnutí výboru, v ktorom reagovali 

na odhalenie „kultu osobnosti“ v nadväznosti na XX. zjazd Kmunistickej 

strany Sovietskeho zväzu (KSSZ). Zmätok v reakcii na „odhalenie“ však 

netrval dlho a už čoskoro sa presadila „Novotného diktatúra“.19 Kapitola 

končí prijatím ústavy z roku 1960, ktorá okrem iného reálne zrušila 

autonómiu Slovenska.20 

V štvrtej kapitole („Zlatá léta“ šedesátá) sa autor venuje šesťdesiatym 

rokom – „dobe nebývalého rozkvetu českej a slovenskej kultúry,“21 avšak 

vzhľadom na kultúrnu oblasť skončil pri vymenovaní troch významných 

literátov (Milan Kundera, Václav Havel, Ladislav Mňačko) a ich úspešných 

diel. V tomto období sa „režim v podstate nezmenil, avšak postupom času sa 

menili ľudia a tým aj systém začal „mäknúť“. Namiesto ideálu nezmieriteľného 

jakobínskeho revolucionára, ktorý nemilosrdne bojuje zo zvyškami buržoázie 

a ideologickými oponentmi, sa na scéne objavuje skeptik kladúci si otázky, či 

išlo skutočne Československo po roku 1948 tou jedinou správnou cestou.“22 

Rychlík špecifikoval hospodárske problémy štátu; neúspechy päťročníc, 

 
16 Tamže, s. 98. 
17 Tamže, s. 131. 
18 Tamže, s. 138. 
19 Tamže, s. 156. 
20 Tamže, s. 163. 
21 Tamže, s. 167. 
22 Tamže, s. 167. 
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nízka produktivita práce, zaostávanie sa porovnateľnými európskymi 

krajinami. Tie viedli k postupnému uplatňovaniu vízie ekonomickej reformy 

pod vedením Ota Šika. Autor analyzoval nový trestný zákon schválený v roku 

1961, ako aj otázku rehabilitácií. Zaujímavým je tvrdenie, že „oporou KSČ sa 

naproti tomu v šesťdesiatych rokoch stali družstevní roľníci (Členovia JZD), 

ktorí vďaka vysokým výkupným cenám (hlavné potraviny boli štátom 

dotované), dosiahli v mnohých prípadoch pomerne vysokú životnú úroveň“.23 

Z kultúrnych pohybov sa autor venoval predovšetkým IV. zjazdu Zväzu 

československých spisovateľov, v rámci ktorého požadovala veľká časť 

účastníkov slobodu slova, slobodu tvorby a odstránenie ideologického 

monopolu KSČ.24  

Piatej kapitole (Pokus o reformu systému) venujúcej sa rokom 1968 a 

1969 autor venoval zvýšenú pozornosť, keďže išlo o medzník rozdeľujúci 

komunistické obdobie na dve časti, samozrejme, nielen z hľadiska dĺžky ich 

trvania. Dôležité bolo, že zatiaľ čo v prvej časti „väčšina obyvateľstva štátu 

vnímala socializmus napriek všetkým jeho vadám ako pozitívnu záležitosť... 

V druhej časti, potom čo bola začínajúca reforma prerušená vpádom vojsk 

Varšavského paktu, ilúzie o budúcnosti a prednostiach socializmu 

vyprchali...“25 Kapitola sa venuje pádu Antonína Novotného, formovaniu 

reformného a konzervatívneho prúdu v ÚV KSČ, zrušeniu cenzúry, tzv. 

Šejnovej afére, ako aj Akčnému programu KSČ. Reformný pohyb v spoločnosti 

priniesol napríklad personálne zmeny v stranách Národného frontu, 

založenie Klubu angažovaných nestraníkov (KAN), založenie Klubu 231 (K 

231)26 a ustanovenie prípravného výboru sociálnej demokracie. Zaktivizovali 

sa cirkvi. Pomerne veľkú pozornosť autor venoval príprave federálneho 

usporiadania. Približuje sovietsko-československé rokovania a okupáciu 

štátu vojskami Varšavskej zmluvy. Na margo vzniku federácie Rychlík 

poznamenal, že „odmietnutím federalizácie strany bol tak v podmienkach 

socializmu od počiatku spochybnený zmysel federácie vôbec“.27 Vzhľadom na 

pôsobenia Alexandra Dubčeka v počiatkoch normalizácie Rychlík 

konštatoval, že Dubček „z politiky odísť nechcel, a tým sa dopustil osudovej 

chyby; nemal totiž už vplyv na formovanie politickej línie, nesúhlasil s ňou, 

ale plnil ju, a preto za ňu taktiež niesol zodpovednosť“.28  

Šiesta kapitola (Období normalizace a přestavby) sleduje mocenský 

nástup Gustáva Husáka, demonštrácie pri príležitosti výročia okupácie, 

prijatie „Pelendrekového zákona,“ uzatvorenie hraníc smerom na Západ, 

politické čistky, emigráciu, vznik Charty 77, ako aj stagnáciu v oblasti 

 
23 Tamže, s. 173. 
24 Tamže, s. 186. 
25 Tamže, s. 191. 
26 Klub bývalých politických väzňov, ktorého názov je odvodený od čísla zákona na ochranu ľudovo-

demokratického režimu.  
27 Tamže, s. 241. 
28 Tamže, s. 248. 
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ekonomiky. Rychlík priniesol zaujímavý pohľad na súvislosti mocenských 

bojov v rámci najvyšších straníckych funkcií: „Husák bol skutočne vybraný 

sovietskym vedením na jar 1969 len ‚na skúšku ‘, a mohol byť preto 

kedykoľvek vymenený, čo si zrejme uvedomoval. Sovietske vedenie ale rýchlo 

dospelo k názoru, že Husák je aj pre nich omnoho lepším riešením než 

konzervatívni neostalinisti, ktorí svojim radikalizmom mohli vyvolať v krajine 

chaos a nepokoje.“29 Autor priblížil konzekvencie, ktoré mal pre 

Československo program prestavby v ZSSR, ako aj opustenie „Brežnevovej 

doktríny“ a opísal nárast opozičných aktivít od druhej polovice 

osemdesiatych rokov. V kontexte postupnej straty monopolu moci 

komunistických strán v okolitých štátoch už na jeseň 1989 nebolo otázkou 

„či, ale kedy a ako“.30 

V úvode siedmej kapitoly (Konec komunistického režimu) autor 

konštatoval, že „možnosti socialistického systému sa v osemdesiatych rokoch 

definitívne vyčerpali. Poukazovanie na výhody socializmu v porovnaní 

s medzivojnovými pomermi už nikoho neoslovovalo; ľudia neporovnávali svoj 

život v socializme s pomermi medzivojnovej či povojnovej Európy, ale 

porovnávali ho so situáciou rozvinutých krajín kapitalistického sveta...“31 

Premenou veľkej časti klasickej robotníckej triedy na nižšiu technickú 

inteligenciu navyše režim stratil svoju prirodzenú sociálnu základňu.32 

Rychlík pomerne podrobne priblížil okolnosti zásahu proti študentom zo 17. 

novembra 1989, pričom sa venoval aj fáme o smrti študenta Martina Šmída. 

Presvedčivo polemizoval so „sprisahaneckou teóriou“, podľa ktorej boli 

udalosti naaranžované časťou ÚV KSČ a bezpečnostnými zložkami s cieľom 

realizácie personálnych zmien v strane. Revolučné udalosti popísal Rychlík 

pomerne netradične, a to z pohľadu komunistického aparátu a štruktúr; nie 

z pohľadu OF/VPN.33 Musel sa pritom vyrovnať s nedostatkom pramenného 

materiálu, a to konkrétne s nezachovanými protokolmi z rokovaní 

predsedníctva a sekretariátu ÚV KSČ v období od 17. do 29. novembra. 

Rychlík sa priklonil k verzii, že materiály boli zámerne zničené, keďže v tom 

období sa zvažoval mocenský zásah, predovšetkým za pomoci nasadenia 

ľudových milícií, „čo mohlo mať pre niektorých členov predsedníctva po páde 

režimu trestnoprávne dôsledky“.34 Kapitola končí zvolením Václava Havla za 

prezidenta republiky. 

V poslednej časti knihy (Místo závěru) Rychlík zodpovedal na otázky 

vznesené v úvode. Skonštatoval, že socialistický režim sa „uplatnil vďaka 

 
29 Tamže, s. 287. 
30 Tamže, s. 314. 
31 Tamže, s. 317. 
32 Tamže, s. 317. 
33 Rychlík sa síce odvolal na podrobné spracovanie témy Jiřím Sukom v knihe Labyrintem revoluce, pravda je 

však aj tá, že náhla zmena „optiky“ v závere publikácie by narušila jej celkovú koncepciu orientujúcu sa 

prevažne na vrcholné politické inštitúcie štátu a tomu zodpovedajúcim osobnostiam.  
34 Tamže, s. 325. 
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synergickému pôsobeniu dvoch faktorov: oslobodenia Československa 

sovietskou armádou a následným začlenením krajiny do sovietskej sféry 

vplyvu a silného posunu českej spoločnosti doľava v období bezprostredné po 

vojne“.35 Tieto faktory dokázala KSČ efektívne zúročiť. Tvrdenie podložil tým, 

že socializmus podľa sovietskeho vzoru sa presadil v Poľsku, Maďarsku či 

Rumunsku, kde boli komunisti po vojne marginálnou politickou silou 

a ZSSR bolo obyvateľstvom vnímané prevažne negatívne, zatiaľ čo 

v Taliansku, Francúzsku a Grécku, v krajinách s veľmi silnou 

komunistickou stranou, ktoré však ležali v americkej sfére vplyvu, 

komunistický režim presadený nebol.36 Pri úvahách o príčinách konca 

režimu, okrem zahraničnopolitických faktorov vyplývajúcich zo zmien 

v ZSSR, konštatoval, že „samotná základná myšlienka beztriednej 

spoločnosti sociálne seberovných ľudí bola utopická a v praxi 

nerealizovateľná. V osemdesiatych rokoch sa už za tento utopický sen bol 

ochotný angažovať len málokto.“37 Taktiež prebral tézy iných autorov, ktoré 

hovorili a závažných problémoch socialistických režimov vyplývajúcich 

z prechodu od industriálnej modernity do jej postindustriálnej fázy.38 

V rovine ideológie Rychlík súhlasil s Dubčekým tvrdením o skompromitovaní 

myšlienky socializmu, ako aj o nepotvrdení niektorých poučiek klasikov 

marxizmu-leninizmu.39 Rychlík si položil otázku, či spoločnosť nebola 

v konečnom dôsledku revolúciou podvedená, keďže o „reštaurovaní 

kapitalizmu“ sa do konca roku 1989 vôbec nehovorilo a „samotní disidenti 

z okruhu Charty 77 ekonomickým otázkam nerozumeli a ani sa o ne 

nezaujímali“.40 Budúcnosť v návrate ku kapitalizmu videli predovšetkým 

neoliberálni ekonómovia z Prognostického ústavu ČSAV.41 Rychlík tvrdí, že 

už na počiatku roku 1990 bola zavrhnutá možnosť „tretích ciest“ a „veľká 

časť obyvateľstva sa s myšlienkou reštaurovania kapitalizmu čoskoro 

spriatelila“.42 Znechutenie obyvateľstva nad tým, že novými kapitalistami sa 

stávali častokrát bývalí riaditelia štátnych podnikov, je podľa Rychlíka 

neoprávnené, keďže „jedine ten, kto mal kapitál, skúsenosti a styky, sa 

mohol v trhovom prostredí uplatniť“.43 

Publikácia Československo v období socialismu 1945 – 1989 naplnila 

autorove ciele, ktoré predstavil v úvode, a je významnou a veľmi prínosnou 

monografiou mapujúcou predovšetkým kľúčové politické, hospodárske a 

sociálne pohyby v komunistickom Československu. Autor vychádzal do 

veľkej miery z primárnych prameňov, aj napriek tomu, že prebiehajúca 

 
35 Tamže, s. 369. 
36 Tamže, s. 369. 
37 Tamže, s. 371. 
38 Tamže, s. 372. 
39 Tamže, s. 372. 
40 Tamže, s. 372. 
41 Tamže, s. 374. 
42 Tamže, s. 375. 
43 Tamže, s. 375. 
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pandemická situácia mu neumožnila dokončiť výskum v rozsahu, ktorý 

pôvodne predpokladal.44 Poznámkový aparát umiestnený „pod čiarou“ je 

mimoriadne bohatý na odkazy na primárne pramene a sekundárnu 

literatúru, čo umožňuje čitateľovi pohodlný odraz k detailnejšiemu štúdiu 

tej-ktorej problematiky. Skúsený autor Jan Rychlík má cit pre plynulosť 

naratívu hlavného textu a adekvátny rozsah doplňujúcich poznámok a 

komentárov pod čiarou. Politický a hospodársky vývoj v slovenskej časti 

štátu je podľa nášho názoru vzhľadom na celkovú koncepciu práce 

zastúpený primerane. Publikácia obsahuje veľmi skromnú obrazovú prílohu 

na konci knihy. Okrem nej sa na začiatku každej kapitoly nachádza 

celostranová fotografia vhodne ilustrujúca jej obsah. Naopak, fotografiu 

nachádzajúcu sa na prebale knihy (fotografii dominujú dve tlieskajúce 

členky SZM45 na zjazde organizácie) nepovažujeme za reprezentatívnu 

v pomere k obsahu publikácie, keďže autor sa ČZM/SZM detailnejšie 

nevenoval a na margo ženskej časti populácie síce stručne skonštatoval, že 

bol rozšírený priestor pre jej uplatnenie v občianskom a profesijnom živote,46 

ale tému bližšie nerozvinul. Vyčítať, že publikácia sa takmer vôbec nevenuje 

kultúre, športu, vede alebo iným oblastiam spoločnosti, ktoré by mohol 

čitateľ v publikácii očakávať, by nebolo korektné, keďže venovať sa týmto 

témam nebolo autorovým zámerom. Rešpektujúc vymedzené zameranie 

publikácie,47 ako aj jej celkovú koncepciu si však dovolíme spomenúť aspoň 

niektoré témy, ktoré buď úplne absentujú, alebo sú zmienené podľa nášho 

názoru nedostatočne (jednou vetou). Ide napríklad o odvlečenie tisícok 

československých občanov do ZSSR, odstúpenie územia Podkarpatskej Rusy, 

Akciu B, hromadnú panelovú výstavbu alebo aktivity slovenských 

ochranárov okolo publikácie Bratislava nahlas. V publikácii sa nenachádza 

žiadna zmienka o rómskom obyvateľstve, ani o vietnamskej populácii, ktorej 

príchod súvisel práve s charakterom a medzinárodnopolitickým zakotvením 

režimu. Niekoľko prehľadných tabuliek venujúcich sa napríklad demografii 

by publikácii určite neubralo na kvalite. Ešte snáď posledný detail: 

predsádka je čiernej farby, čo čitateľovi neumožňuje písať na ňu poznámky.  

Monografiu Československo v období socialismu 1945 ‒ 1989 od Jana 

Rychlíka možno jednoznačne privítať, keďže svojim rozsahom, ako aj 

úrovňou spracovania ide o výnimočné a zároveň potrebné dielo. Odporučiť ju 

možno vysokoškolským študentom histórie a príbuzných humanitných 

odborov, ako aj každému, kto sa profesionálne alebo amatérsky zaoberá 

históriou socialistického Československa, prípadne českými a slovenskými 

dejinami v dvadsiatom storočí. 

 

 
44 Tamže, s. 11. 
45 Socialistický zväz mládeže. 
46 Tamže, s. 29. 
47 Politické, hospodárske a sociálne dejiny. 
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Medzinárodná vedecká konferencia K filozofickým 

a spoločenským aspektom prác Karla Hrubého 

 

Ivan Stodola 

 

V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutočnila na pôde Filozofického 

ústavu SAV konferencia s názvom K filozofickým a politickým aspektom prác 

Karla Hrubého. Organizačne sa na podujatí okrem Filozofického ústavu SAV 

podieľal aj Institut für Philosophie Universität Wien. 

Ako konštatovali aj samotní účastníci konferencie: osobnosť sociológa, 

publicistu a politika Karla Hrubého je na Slovensku, ale aj v Českej 

republike pomerne neznáma. V stručnosti teda priblížime základné medzníky 

jeho života.  

Karel Hrubý sa narodil v roku 1923 v Plzni, kde sa vyučil za 

sústružníka. Počas druhej svetovej vojny študoval na učiteľskom ústave 

a následne na pražskej filozofickej fakulte filozofiu, sociológiu a češtinu. Po 

skončení štúdií pôsobil ako učiteľ na viacerých stredných školách. Už v 

mladosti sa politicky angažoval v rámci štruktúr československej sociálno-

demokratickej strany. Po prevrate v roku 1948 sa zapojil do jej ilegálnych 

štruktúr, v dôsledku čoho bol zatknutý a odsúdený za údajnú velezradu na 

desať rokov väzenia. Po prepustení v roku 1960 bol zamestnaný ako 

sústružník a brúsič. V roku 1968 pôsobil krátku dobu ako sociológ vo 

Výskumnom ústave družstiev v Prahe. V období Pražskej jari bol aktívny 

v prípravnom výbore pre obnovenie sociálnodemokratickej strany. Vo svojej 

publikačnej činnosti sa v tomto období venoval predovšetkým husitskému 

hnutiu. Po okupácii opustil aj s rodinou Československo a následne sa 

usadil vo Švajčiarsku. Politicky pôsobil vo vedení exilovej sociálnej 

demokracie, v predsedníctve Rady slobodného Československa a aj ako 

predseda Československej spoločnosti pre vedy a umenia. Počas exilu 

publikoval predovšetkým v exilovom periodiku Proměny, ktorého bol aj 

vydavateľom. Po roku 1989 pokračoval v publicistickej činnosti. V roku 1995 

prevzal Rád T. G. Masaryka. Výberom jeho ťažiskových odborných 

a esejistických textov z rokov 1994 až 2016 je publikácia Cesty 

komunistickou diktatúrou ‒ Kritické eseje a studie.1 Karel Hrubý žije v Bazileji.  

Práve texty z publikácie Cesty komunistickou diktatúrou boli jedným z 

dôležitých podnetov na organizáciu konferencie.2 Podľa pozvánky mali byť 

ťažiskovými témami konferencie: Hrubého rekonštrukcia Masarykovej 

 
1 HRUBÝ, Karel: Cesty komunistickou diktaturou. Kritické eseje a studie. Praha : Argo, 2018. 482 s. 
2 Publikácia je rozdelená na tri časti. V prvej časti (Cesty společnosti) sú obsiahnuté Hrubého texty týkajúce 

sa najmä februáru 1948 a rôznym aspektom komunistického režimu. Druhá časť (Cesty intelektuálů) obsahuje 

reflexiu názorových premien vybraných českých intelektuálov. Tretia časť knihy (Kritické rozpravy o povaze 

komunistické diktatury) prináša predovšetkým Hrubého polemiky s prácami tzv. revizionistických historikov, 

ktorých známym reprezentantom v Českej republike je najmä Michal Pullmann. 
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a Bernsteinovej kritiky marxizmu a jej rozličné presahy, polemika medzi 

zástancami totalitaristickej perspektívy/prístupu k skúmaniu 

komunistického režimu a tzv. revizionistickými historikmi, ako aj 

problematika používania strachu a násilia pri etablovaní režimu po roku 

1948. Vítané boli aj širšie sociálnopolitické príspevky venujúce sa otázkam 

a pojmom nadväzujúcim na Hrubého práce.  

V úvode samotnej konferencie sa účastníkom prihovoril riaditeľ 

Filozofického ústavu SAV Richard Sťahel a v širšom historickom kontexte 

vysvetlil dôvody, pre ktoré sa ústav rozhodol pre organizáciu konferencie. 

Zdôraznil najmä potrebu teoretickej reflexie režimu z rokov 1948 až 1989, 

pričom dielo Karla Hrubého predstavil ako jeden z možných prístupov k nej. 

S prvým príspevkom s názvom Karel Hrubý – intelektuál a politik 

vystúpil Aleš Prázdny (Filosofická fakulta UP, Pardubice). Začal osobnou 

spomienkou na stretnutie s Karlom Hrubým v Bazileji, kde mal ako študent 

možnosť prísť do kontaktu s tamojšou, pomerne silnou československou 

exulantskou komunitou, pre ktorú boli udalosti najnovších 

československých dejín veľmi živými a pálčivými témami. Následne priblížil 

dôležité medzníky života Karla Hrubého, jeho inšpiračné zdroje, ako aj 

hlavné témy jeho vedeckého a esejistického záujmu.   

Tomáš Hermann (Přírodovědecká fakulta UK, Praha) sa vo svojom 

príspevku Karel Hrubý na stránkách Proměn venoval predovšetkým exilovým 

aktivitám K. Hrubého; priblížil jeho činnosť v rámci exilovej Společnosti pro 

vědy a umění, predstavil ho ako organizátora početných konferencií 

a kongresov, zostavovateľa zborníkov. V súvislosti s exilovým časopisom 

Proměny sa Hermann venoval predovšetkým praktickým otázkam tvorby, 

vydávania a distribúcie periodika. Na ukážku priniesol niekoľko originálnych 

výtlačkov časopisu, ktoré poskytol účastníkom konferencie k nahliadnutiu. 

Tomáš Zahradníček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha) vystúpil 

s príspevkom Sociálnědemokratický exil Střední Evropy kolem roku 1989. 

Venoval sa predovšetkým exilovej ČSSD; jej osobnostiam, problémom, jej 

postaveniu v rámci Socialistickej internacionály. Priblížil aj vzťah medzi 

stranou a Chartou 77. Karla Hrubého v rámci strany opísal ako opatrného 

„ochrancu ideálov.“ Zahradníček sa venoval taktiež okolnostiam obnovenia 

strany v roku 1990. Svoj príspevok ukončil rokom 1993. V následnej 

diskusii sa tematizovali niektoré výraznejšie osobnosti strany v sledovanom 

období (Valtr Komárek, Erazim Kohák), ako aj okolnosti obnovenia sociálnej 

demokracie na Slovensku po roku 1989.  

Miroslav Londák (Historický ústav SAV, Bratislava) sa vo svojom 

príspevku s názvom Zopár úvah slovenského historika inšpirovaných dielom 

Karla Hrubého ako prvý z účastníkov konferencie dotkol Hrubého polemiky 

s tzv. revizionistickými historikmi a ich pohľadmi na komunistický režim. 

Podobne ako Hrubý sa aj Londák postavil k metódam a záverom tzv. 

revizionistov skepticky. Zdôraznil taktiež, že v textoch Karla Hrubého úplne 
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absentuje reflexia Slovenska a jeho špecifík v ním sledovanom období. Na 

niektoré z nich následne Miroslav Londák vo svojom príspevku upozornil. 

Ľubomír Dunaj (Institut für Philosophie, Universität Wien) v príspevku 

Medzi históriou, empíriou a normativitou ocenil Hrubého príspevok k reflexii 

komunistického režimu, ako aj jeho mimoriadnu myšlienkovú a osobnostnú 

konzistentnosť. Na konkrétnych príkladoch poukázal na zložitosť hodnotenia 

obdobia komunistického režimu, pričom si všímal najmä jeho modernizačný 

rozmer. Ten dal do súvislosti s predchádzajúcim, ale aj nasledujúcim 

historickým vývojom. Na príklade Milana Kunderu rozvinul Hrubého prístup 

k analýze myšlienkových premien intelektuálov. Hrubého dielo pritom 

označil za inšpiratívne aj pri analýze dnešných spoločenských a politických 

otázok.  

František Novosád (Filozofický ústav SAV, Bratislava) vo svojom 

príspevku skúmal marxistickú ideológiu ako systém legitimizačných praktík 

komunistických strán. Marxizmus pritom označil za nevyhnutnú podmienku 

etablovania komunistických režimov. Okrem iného zdôraznil rozdiel medzi 

deklarovanými a reálnymi cieľmi spoločenského usporiadania v štátoch 

s vládnucimi komunistickými stranami.  

Jozef Lysý (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) a Ladislav Hohoš 

(Filozofická fakulta UK, Bratislava  emeritus) sa vo svojich sociálno-

filozofických príspevkoch venovali mnohým spoločenským otázkam, pričom 

na texty Karla Hrubého nadväzovali skôr voľne. Ladislav Hohoš vo svojom 

príspevku okrem iného polemizoval s myšlienkou demokratického socializmu. 

Peter Dinuš (Ústav politických vied SAV, Bratislava) vo svojom 

príspevku Ku kritike niektorých záverov Karla Hrubého analyzoval Hrubého 

vnímanie režimu z rokov 1948 ‒ 1989 z pozície vyrovnávania sa s 

minulosťou. Podľa slov Petra Dinuša pritom postupoval „metódou 

historického materializmu.“ Na záver svojho príspevku skonštatoval, že 

účelom Hrubého knihy je „posilnenie súčasného antikomunistického režimu“. 

Príspevok vyvolal živú diskusiu, pričom zazneli výčitky voči niektorým 

Dinušovým interpretáciám Hrubého názorov. Všetci diskutujúci sa zhodli, že 

na adekvátnu reakciu by bolo potrebné mať Dinušov príspevok k dispozícii v 

písomnej  podobe, keďže sa domnievali, že v Dinušovom príspevku 

dochádzalo k dezinterpretácii Hrubého myšlienok, ako aj k vzájomnému 

nepochopeniu pri Dinušových reakciách na vznesené námietky. 

Príspevok Jana Svobodu (Filosofický ústav AV ČR, Praha) presne 

zodpovedal zvolenému názvu Masarykova kritika marxismu a její filosoficko-

sociologické pozadí. S prihliadnutím na Hrubého štúdiu o vzťahoch T. G. 

Masaryka a Eduarda Bernsteina k marxizmu Svoboda rekonštruoval hlbšie 

filozofické základy Masarykovho uvažovania nielen o socializme. Zdôrazňoval 

pritom Masarykove poňatie náboženského synergizmu, jeho dôraz na 

vedomie a svedomie človeka. Svoboda taktiež zdôraznil kľúčové postavenie 

psychológie v Masarykovom poňatí vedy.  
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Vilém Prečan (Československé dokumentační středisko, Univerzita 

Palackého v Olomouci – emeritus) a Dominika Dinušová (Akadémia 

policajného zboru, Bratislava) sa na konferencii napokon nemohli 

v súvislosti s pandemickou situáciou zúčastniť. Príspevky Martin Šimsa 

(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem) Socialismus mezi 

demokracií a diktaturou (Masaryk, Hrubý, Hejdánek) a Vladimíra Mandu 

Miesto a úloha KSČ v neúspešnom procese budovania nášho socializmu (1948 

‒ 1989) sa nám bohužiaľ nepodarilo zachytiť. 

Konferencia nepochybne napomohla k rozšíreniu poznatkov 

o niektorých aspektoch života a diela Karla Hrubého. Niektoré z jeho 

myšlienok boli východiskom k sociálno-filozofickým úvahám presahujúcim 

až do súčasnosti. K obsahu jednotlivých príspevkov a ich prípadnému 

hodnotenie bude možné v budúcnosti pristúpiť detailnejšie, keďže by mali 

byť publikované formou kolektívnej monografie.   
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