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Zborník Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta 

v dejinách Slovenska prezentuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej rovnomennej 

vedeckej konferencii konanej 10. – 11. októbra 2012. Jej organizátorom bol Slovenský 

národný archív, ktorý je vydavateľom tejto publikácie, v spolupráci so Sekciou archívnictva 

a pomocných vied historických  Slovenskej historickej spoločnosti  pri SAV.  

Tridsaťpäť príspevkov zborníka, z ktorých spomenieme len niektoré, prezentuje 

vybrané aspekty problematiky zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a osvety v dejinách. 

Tému otvárajú dve štúdie od zahraničných autorov zaoberajúce sa trepanáciami (Szabó Dénes 

– Symbolické a skutočné trepanácie v Karpatskej kotline v 10.-12. storočí) a zdravotným 

stavom Karola Róberta a Ľudovíta Veľkého na základe kronikárskej tradície, prameňov 

a vyobrazení (Bartha Annamária – Zdravie a choroby v rodine uhorských Anjouovcov).  

Sociálnu a zdravotnú starostlivosť poskytovalo v minulosti viacero inštitúcií. 

Niekoľko štúdií je venovaných jednému z týchto zariadení – špitálom. Priblížený je trnavský 

špitál Svätého Kríža v období stredoveku, stredoveké špitály v Košiciach, skalický mestský 

špitál Svätej Alžbety Uhorskej (Durínskej), chudobinec v Seredi a  mestský špitál vo Zvolene.  

Lekárňam a lekárnictvu sú venované dva príspevky, ktoré sledujú tieto zariadenia na 

Orave a v maďarskom Kőszegu (Révész József     Rehoľné a meštianske lekárne v Kőszegu 

v 17. a 18. storočí, s. 107-119; Soňa Maťugová     Z dejín lekárnictva na Orave v rokoch 1632 

– 1950, s. 120-128).  

Niekoľko príspevkov zborníka je venovaných problematike budovania nemocníc 

a iných zdravotníckych zariadení (Lucia Krchnáková – Zdravotnícke zariadenia pre baníkov 

v banskoštiavnickom regióne – realita, plány, vízie; Zuzana Šutaríková – Posádková 

nemocnica Bratislava; Zuzana Kollárová – Zrod, úspechy a pády klimatickej liečebne 

v Tatranskej Polianke).  

Daniel Haas Kianička si v štúdii Hygiena v Kremnici v 18. storočí (s. 159-171) všíma 

aj lekárov a lekárnikov, morové epidémie, špitály, kúpeľníkov, hygienické vybavenie 

domácností, vodovody a služby šarhov starajúcich sa o dobytok a regulovali výskyt túlavej 

domácej zveri, ktorá bola zdrojom rôznych nákaz.  
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V zborníku sú zaradené viaceré štúdie o zdravotníckom personáli – pôrodných 

asistentkách a lekároch. Norbert Praženka v štúdii Pôrodné babice v Bratislavskej stolici 

v období osvietenstva (s. 205-254) sleduje túto profesiu v období, kedy dochádzalo zo strany 

štátu prostredníctvom reforiem k snahám o reguláciu a modernizáciu zdravotníctva. Mária 

Grófová vo svojom príspevku Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského 

v Bratislave v rokoch 1919 – 1950 (s. 279-321) upriamila pozornosť na zriadenie Univerzity 

Komenského v Bratislave a jej lekárskej fakulty a samotné štúdium na tejto fakulte v danom 

období.  

Šíriteľmi osvety v oblasti zdravia a zdravotníctva boli rôzne spolky. Eva Vrabcová 

v príspevku Záchrana, spolok pre ochranu žien a dievčat na Slovensku v rokoch 1921 – 1940 

(s. 367-373) predstavuje spolok, ktorého cieľom a najhlavnejšou činnosťou bola starostlivosť 

o mravne ohrozené nedospelé túlavé dievčatá a mravná výchova rodičov a celej spoločnosti 

v kresťanskom duchu.  

Problematiku skúmanú z prostredia armády, zajateckých táborov a pracovných 

útvarov približuje, okrem iných, aj príspevok Martina Gareka, v ktorom sa venuje sociálnej 

starostlivosti o zaradencov v pracovnom tábore Ústie nad Oravou v rokoch 1943 – 1944 (s. 

388-396).  

Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj sociálna starostlivosť, prevencia a osveta. 

V jednom z príspevkov venujúcich sa tejto problematike sa Peter Kovaľ zaoberá zdravotnou 

starostlivosťou v Prešove v prvých rokoch existencie Československa (Peter Kovaľ – 

Zdravotná starostlivosť v meste Prešov v poprevratových rokoch, s. 463-473), kedy sa mesto 

snažilo zlepšiť pomery v zdravotníctve cez podporu pre nemocenské zariadenia a vydávanie 

nových nariadení a vyhlášok. Významnú úlohu zohrala aj pobočka Československého 

červeného kríža zameraná humanitným a výchovno-zdravotným smerom. 

Zborník vo svojom závere obsahuje osobný a zemepisný register, ktoré pomáhajú 

čitateľovi zorientovať sa v jednotlivých príspevkoch, a resumé príspevkov v nemeckom 

jazyku.  

V minulosti nastal pokles záujmu o problematiku, ktorú zborník prezentuje. Táto 

publikácia sa to snaží napraviť. Cieľom zborníka nebolo pokryť túto rozsiahlu tému v plnej 

miere, poskytol však priestor na vytvorenie ucelenejšieho obrazu o dejinách zdravotníctva na 

území Slovenska.  
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