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OSVETOVO-ZDRAVOTNÍCKA ČINNOSŤ ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO 

KRÍŽA V PREŠOVE PO ROKU 1918
1
 

 

Peter Kovaľ 

 

Po vzniku Československa v roku 1918 bolo mesto Prešov druhým najväčším sídlom 

na východe novej republiky a tretím na celom Slovensku. Počtom obyvateľstva zaostávalo za 

Bratislavou a hlavným centrom východného Slovenska Košicami. Východné časti 

novovzniknutého štátu patrili medzi sociálne a hospodársky najzaostalejšie. Československú 

správu sa tu podarilo presadiť až na začiatku roku 1919, no aj v priebehu toho roku bola na 

istý čas prerušená. Spôsobil to vojenský konflikt medzi Československom a Maďarskom, 

ktorý vyústil do vyhlásenia Slovenskej republiky rád v Prešove v júni 1919. Po jej zániku 

a po prijatí Trianonskej mierovej zmluvy bolo východné Slovensko, aj napriek nevýhodnému 

postaveniu, integrálnou súčasťou ČSR. Pre československú vládu východné Slovensko 

nebolo jediným zaostalým regiónom. V oveľa horšom postavení bola napr. Podkarpatská 

Rus. Nová štátna moc sa snažila upriamiť svoju pozornosť na riešenie hospodárskeho 

a sociálno-zdravotného problému svojich zaostalejších častí a akýmsi asistentom v tejto 

činnosti jej boli viaceré humanitárno-zdravotné spolky a organizácie. Jedným z nich bol aj 

Československý červený kríž (ČsČK) založený vo februári 1919. 

ČsČK nadviazal na činnosť spolku v predvojnovom období. Červený kríž bol založený 

v roku 1863 v Ženeve a od 80. rokov 19. storočia vyvíjal aktivity v rámci rakúsko-uhorskej 

monarchie (na území Česka Rakúsky červený kríž a na území Slovenska Uhorský červený 

kríž). PhDr. Alice G. Masaryková bola v januári 1919 poverená československým 

Ministerstvom sociálnej starostlivosti dozorom nad sociálnymi organizáciami, ústavmi 

a odbornými školami. Vo februári 1919 sa angažovala výraznou mierou do založenia a 

formovania ČsČK. Jej úloha ako predsedníčky spolku spočívala v počiatočnej organizácii, 

v získavaní kvalifikovaných spolupracovníkov, priaznivcov a podporovateľov doma 

i v zahraničí. Od júla 1919 bol sídlom Divízie ČsČK pre Slovensko Trenčín, od konca toho 

istého roka Bratislava.
2
 

                                                 
1
 Štúdia je výstupom z projektu VEGA č. 1/0115/12 Historický vývin východného Slovenska v kontexte 

moderného národného vývinu Slovákov v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. 
2
 MINTÁLOVÁ, Zora. Červený kríž na Slovensku – významná súčasť medzinárodného hnutia Červeného kríža 

a Červeného polmesiaca v medzivojnovom období. In: Zora MINTALOVÁ. (ed.) Červený kríž, Alica G. 

Masaryková a Slovensko. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ústav Milana Rastislava 

Štefánika Martin, 23. – 24. november 2006. Bratislava : Slovenský Červený kríž v Bratislave, 2006, s. 8-19.  
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ČsČK sa od počiatku svojej činnosti zameral na materiálnu a sociálnu pomoc vojnou 

postihnutým oblastiam. Sústredil sa však hlavne na zdravotnú výchovu obyvateľstva 

a dorastu na školách, prevenciu proti infekčným chorobám (tuberkulóze a i.). Významný 

dôraz položil aj na výcvik odborného personálu a aktivity orientované na ošetrovateľstvo, kde 

sa častejšie presadzovali ženy.
3
 

V Prešove bola odbočka ČsČK založená 18. augusta 1919. Prvou predsedníčkou sa 

stala manželka župana Fábryho Oľga. Už v prvom roku mal spolok 350 činných členov 

a jeho čistý majetok predstavoval sumu 10 385,83 Kč. Svoju sociálnu pomoc, pri svojej 

rozpočtovej obmedzenosti, sústredil spolok hlavne na nemajetné osoby. V nasledujúcom roku 

sa na krátky čas stala predsedníčkou Augusta Thomková a jednateľom Ing. Antonín Tobek 

(riaditeľ priemyselnej školy). Medzi členov výboru pobočky ČsČK v Prešove patrili napr. aj 

JUDr. Vladimír Gallay, I. Chrapová či Pavel Gallo. Majetok pobočky v roku 1920 klesol na 

2 853,26 Kč.
4
 V roku 1921 boli zvolení noví funkcionári. Predsedom sa stal Ing. Antonín 

Tobek, tajomníkom Ľudovít Lutočka (kurátor Učiteľského domova) a vo výbore pôsobili 

napr. Augusta Thomková, JUDr. Andrej Harkabus (sudca), JUDr. Vladimír Gallay, Pavel 

Gallo a i.
5
 V roku 1923 bol súhrny majetok (vrátane hotovosti, inventáru a fondu pre 

založenie sirotinca) pobočky ČsČK v Prešove 95 569,22 Kč. Počet členov bol 967. Aj keď 

Divízia ČsČK pre Slovensko sídliaca v Bratislave v roku 1923 poskytla pobočke v Prešove 

sumu 32 468,50 Kč, finančné prostriedky k pokrytiu výdajov nestačili.
6
 V roku 1923 tvorili 

výbor miestneho spolku ČsČK v Prešove: predseda Ing. Antonín Tobek, predseda odboru 

JUDr. Andrej Harkabus, podpredsedníčka Augusta Thomková, tajomník Karol Vašíček 

(kancelár okresného súdu), zapisovateľka Eliška Bednárová (učiteľka), pokladník Ľudovít 

Lutočka, šiesti riadni členovia (František Prchlík, Mária Gallayová, Jozef Došek, Karol 

Buday, Jozef Koloszy, Ľudovít Thomka), štyria náhradní členovia (Pavol Gallo, JUDr. 

Vladimír Gallay, František Kovalčík, Štefan Gojtko) a kontrolóri účtov JUDr. Alexander 

Duchoň, Ing. Antonín Fürbeck.
7
 

                                                 
3
 MOROVICSOVÁ, Eva. Aktivity ČsČK zamerané na ošetrovateľstvo v prvej Československej republike. In: 

Zora MINTALOVÁ. (ed.) Červený kríž, Alica G. Masaryková a Slovensko. Zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie Ústav Milana Rastislava Štefánika Martin, 23. – 24. november 2006. Bratislava : 

Slovenský Červený kríž v Bratislave, 2006, s. 132. 
4
 V nasledujúcich rokoch aj vďaka štedrým finančným darom majetok spolku narastal, no stále nedokázal 

v úplnosti pokryť všetky plánované akcie. V roku 1922 bol v hodnote 45 482,12 Kč. 
5
 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (f.) Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej 

výchovy (ďalej EMVZTV), k. č. 9, Československý červený kríž – zdravotná stanica. 
6
 MV SR, Štátny archív (ŠA) Prešov (PO), pobočka Prešov, f. Okresný úrad Prešov (1923 – 1944) (ďalej OÚ – 

P), 1924, k. č. 2, Zakladanie odbočiek Červeného kríža. 
7
 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, 1924, k. č. 2, Zakladanie odbočiek Červeného kríža. 
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Roku 1921 bola činnosť pobočky ČsČK v Prešove rozšírená zriadením viacerých 

odborov a oddelení. „Odbor pečlivosti a ochrany mládeže“ sa zameral na starostlivosť 

o mládež, hlavne dojčiat, výchovu chudobných a podporu sirôt.
8
 V marci 1921 bola v rámci 

odboru zriadená, aj za pomoci anglickej misie Lady Muriel Paget, „detská zdravotná stanica“ 

(Poradňa pre matky a kojencov) s nákladom 7421,60 Kč. Ošetrovňa bola pravidelne 

využívaná, no ročné náklady sa vyšplhali až do výšky 23 000 Kč. Najväčšie položky z týchto 

nákladov tvorili finančné odmeny pre slúžiacich lekárov a nájomné. Anglická misia sa 

zaručila dodávať do konca kalendárneho roka lieky a potraviny. Jediným príjmom ošetrovne 

boli milodary, ktoré tvorili príspevky od mesta Prešov a príspevky od ČsČK. Spolu sa 

podarilo vyzbierať 10 000 Kč. Zvyšný finančný obnos, potrebný pre dotáciu tohto zariadenia, 

bol požadovaný od Ministerstva verejného zdravotníctva v Prahe. V ošetrovni okrem lekárov 

vykonávali svoju činnosť zdarma dve ošetrovateľky, 6 žien a dvaja muži ako členovia 

ČsČK.
9
 Liečení pacienti pochádzali z chudobnejších vrstiev a denne bolo v uvedenom roku 

ambulantne vyšetrených okolo 50 prípadov. Aj preto župan v júni 1921 žiadal svojím listom 

adresovaným Expozitúre Ministerstva verejného zdravotníctva v Bratislave finančnú podporu 

20 000 Kč pre miestny spolok ČsČK.
10

 Dvakrát do týždňa mali možnosť matky s deťmi do 6 

rokov navštíviť toto zariadenie a realizovať bezplatnú prehliadku. V roku 1922 navštívilo túto 

poradňu takmer 600 detí a bolo vyšetrených celkovo 2670 prípadov. Vďaka tejto zdravotnej 

starostlivosti došlo k poklesu detskej úmrtnosti v meste.
11

 U vyšetrovaných detí sa 

najčastejšie riešili pľúcne a kožné choroby a poruchy výživy. Tie prevládali aj v roku 1923, 

kedy stúpol počet riešených prípadov na 3300.
12

  

Vedúcim lekárom na tejto tzv. „detskej klinike“ bol MUDr. Alexander Gottlieb, 

inšpekčným lekárom bol primár detského oddelenia košickej štátnej nemocnice MUDr. 

Jindra. Hlavnou ošetrovateľkou bola 34 ročná Mária Fritscherová a medzi ostatný personál 

ešte patrili dobrovoľní pracovníci miestneho spolku ČsČK – A. Thomková, I. Tobeková, A. 

Harkabus, Ľ. Lutočka, členky Sokola a jedna „posluhovačka“. V roku 1929 stanicu viedla 

MUDr. Groswirth-Weinerová. Stanica evidovala 1259 detí, ktoré stanicu navštevovali v 3315 

prípadoch. V priebehu celého roka bolo odpracovaných 234 ordinačných hodín.
13

 Okresný 

                                                 
8
 Slovenský národný archív (SNA), f. EMVZTV, k. č. 9, Československý červený kríž – zdravotná stanica. 

9
 SNA, f. EMVZTV, k. č. 9, Prešov – „Ochrana mládeže“ – Čes. čer. kríž. 

10
 SNA, f. EMVZTV, k. č. 9, Prešov – „Ochrana mládeže“ – Čes. čer. kríž. 

11
 Správa uvádza pokles až o 20 %. Pozri ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P,  k. č. 1, 1923, Československý 

červený kríž – správa o činnosti. 
12

 SNA, f. EMVZTV, k. č. 9, Prešov – „Ochrana mládeže“ – Čes. čer. kríž. 
13

 ZANDŽORA, O. Odbočka Čsl. Červeného Kríža v Prešove. In: Šariš. 1930, roč. 1, č. 15, s. 3. 



 100 

 

výbor považoval Poradňu pre matky a kojencov za významnú a vo svojom rozpočte pre ňu 

vyčleňoval finančné prostriedky. Na rok 1939 to bolo napr. 15 000 Kč.
14

 

„Odbor pečlivosti a ochrany mládeže“ vykonával čiastočne aj charitatívnu činnosť 

v podobe zabezpečovania stravovania pre chudobných žiakov prešovských škôl. V roku 1921 

bol v prešovskom kláštore Sancta Maria zriadený tzv. „polievkový ústav“, kde sa stravovalo 

180 detí, nasledujúci rok sa stravovalo v rámci tejto akcie v 5 kuchyniach už 333 detí. 

K ďalším charitatívnym činnostiam patrila aj zbierka šatstva a podpora pri nákupe školských 

potrieb pre nemajetných.
15

 

Odbočka ČsČK v Prešove a jej odbor riešili aj závažnejšie veci v rámci zdravotnej 

starostlivosti mládeže. V roku 1927 sa riešili prípady zvýšeného nárastu pohlavných chorôb 

v meste spôsobených detskou prostitúciou. Pri šetreniach, do ktorých boli zapojení aj 

členovia ČsČK, sa však zistilo, že v prípade detskej prostitúcie v meste Prešov ide skôr 

o ojedinelé prípady. Štátny mestský lekár dr. Gallotsik však napriek tomu vyzval mesto 

a okresný úrad, aby učinili potrebné kroky k zamedzeniu podobných prípadov. Navrhoval 

zriadiť dennú záujmovú inštitúciu pre mladých, vzdelávacie krúžky či nanovo zriadiť zrušené 

nevestince.
16

 

Druhým významným zriadeným oddelením pobočky ČsČK v Prešove bol „Odbor 

ošetrovania tuberkulóznych“. Pri tomto odbore bol 16. marca 1921 ustanovený dispenzár pre 

pľúcnych pacientov. Sídlo mal na Masarykovej ulici č. 101. Dvakrát do týždňa mali 

obyvatelia mesta i okolia možnosť bezplatnej prehliadky. Chudobným pacientom sa 

poskytovali zdarma lieky aj potravinové články a v niektorých prípadoch aj finančná 

podpora. Najťažšie prípady boli za pomoci odboru spolku ČSČK presúvané do slovenských 

sanatórií. Ordináciu zabezpečoval MUDr. Gabriel Bott a ošetrovateľka Mária Fritscherová. 

K ostatnému personálu patrila sociálna pracovníčka Mária Fričkovská a jedna 

„posluhovačka“. Pravidelné návštevy v dispenzári z roka na rok narastali, čo súviselo 

s nárastom pľúcnych chorôb. Kým v roku 1921 bolo zaevidovaných 567 návštev pacientov, 

tak v roku 1922 sa riešilo už 1500 prípadov prípadných ochorení a v roku 1923 tento stav 

narástol na 2000 vyšetrených prípadov ochorenia na pľúcne choroby.
17

 Zdravotné správy 

uvádzajú, že väčšina liečených pacientov bola nakazených tuberkulózou. V roku 1924 sa 

liečilo v dispenzári 200 pacientov, pričom v 12 prípadoch to skončilo úmrtím. V roku 1925 

                                                 
14

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, k. č. 80, 1939, Výročná správa o stave verejného zdravotníctva 

a o činnosti za rok 1938. 
15

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P,  k. č. 1, 1923, Československý červený kríž – správa o činnosti. 
16

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, k. č. 38, 1927,  Prostitúcia mladistvých. 
17

 SNA, f. EMVZTV, k. č. 9, Československý červený kríž – zdravotná stanica. 
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dr. Bott liečil 188 pacientov (z nich až 163 bolo nakazených TBC).
18

 V roku 1929 bolo 

evidovaných 1659 návštev dispenzára.
19

 K udržiavaniu chodu týchto ústavov prispeli 

finančne či materiálnou formou občania mesta, ale aj viaceré iné inštitúcie. V roku 1923 napr. 

Riaditeľstvo štátnych lesov v Solivare poskytlo ČsČK v Prešove 60 m
3
 dreva.

20
 

„Odbor pre podporu chudobných“ poskytoval najchudobnejším obyvateľom mesta 

potravinové články či finančnú výpomoc.
21

 Existovala aj tzv. lekárska poradňa pre 

chudobných, ktorá bola v správe ČsČK a v roku 1931 ju viedol MUDr. Gabriel Bott. Ten za 

to poberal mesačný plat 500 Kč.
22

 Prešovský Červený kríž sa aktívne zapájal do rôznych 

akcií k vylepšeniu postavenia chudobných na celom Slovensku. Divízia ČsČK na Slovensku 

sídliaca v roku 1936 v Martine organizovala zbierku v rámci tzv. „ošacovacej akcie“ pre 

chudobných. Pri tejto príležitosti oslovila okresného náčelníka v Prešove, aby pomohol 

v tejto veci, nakoľko dobrovoľné príspevky z roku 1935 v prešovskom okrese poklesli.
23

 

Okresný náčelník Gallay daroval v rámci tejto akcie ČsČK v Prešove sumu 2000 Kč a 6 

blízkych obcí (Vyšná Šebastová, Nižná Šebastová, Šarišské Lúky, Ľubotice, 

Fintice, Podhradík) zozbierali sumu 332,95 Kč.
24

 

„Odbor pre všeobecnú činnosť“ v rámci spolku ČsČK usporadúval zdravotno-výchovné 

prednášky, ale staral sa aj o výchovu tzv. „Dorastu ČsČK“.
25

 Sám, ale i v spolupráci s inými 

organizáciami (Živena či Sokol), organizoval stretnutia s občanmi, na ktorých jednak 

výchovne pôsobil, ale tiež poúčal o správnych hygienických návykoch a o dôležitosti 

preventívnych a pravidelných návštev u lekára a pod. Išlo o výchovné prednášky hlavne 

v okolitých obciach. Ako prednášajúci častokrát vystupovali prešovskí mestskí lekári. V roku 

1923 boli usporiadané 4 zdravotno-výchovné prednášky a premietanie 1 náučného filmu. 

V uvedenom období sa pri akciách celkovo rozdalo 600 kusov letákov.
26

 V apríli v roku 1938 

MUDr. Andrej Demeter prednášal pre 150 ľudí v Tuhrinej a pre 250 ľudí v Solivare. Témou 

                                                 
18

 Určitá disproporcia medzi uvádzaným počtom návštev a pacientov vzniká, nakoľko jeden pacient mohol byť 

v jednom roku ošetrený viackrát a na rôzne druhy chorôb. ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, k. č. 31, 1925, 

Ročná zdravotná správa; ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, k. č. 35, 1926, Ročný zdravotný prehľad a výkazy 

sirôt. 
19

 ZANDŽORA, O. Odbočka Čsl. Červeného Kríža v Prešove. In: Šariš. 1930, roč. 1, č. 15, s. 3. 
20

 ŠA PO, f. OÚ – P, k. č. 1, 1923, Československý červený kríž – správa o činnosti; SNA, f. EMVZTV, k. č. 9, 

Prešov – „Ochrana mládeže“ – Čes. čer. kríž. 
21

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P,  k. č. 1, 1923, Československý červený kríž – správa o činnosti. 
22

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. Mestský úrad Prešov (1923 – 1945) (ďalej MÚ – P), k. č. 10, 1931, Zdravotný 

výkaz mesta. 
23

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, k. č. 2, 1924, Zakladanie odbočiek Červeného kríža. 
24

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P, k. č. 12, 1936, Zbierka pre Červený kríž. 
25

 ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ – P,  k. č. 1, 1923, Československý červený kríž – správa o činnosti. 
26

 SNA, f. EMVZTV, k. č. 9, Československý červený kríž – zdravotná stanica; ŠA PO, pobočka Prešov, f. OÚ 

– P, k. č. 1, 1923, Československý červený kríž – správa o činnosti.  



 102 

 

jeho stretnutí s občanmi uvedených obcí bola čistota tela, obydlia a šatstva.
27

 ČsČK svoju 

činnosť zameral aj na výchovu dobrovoľníckeho zdravotníckeho personálu. Organizoval 

školiace kurzy napr. pre zdravotné sestry či pre samaritánov. Záujem o tieto školenia počas 

celého medzivojnového obdobia neustával. V októbri 1938 sa ukončil v poradí štvrtý kurz 

dobrovoľných sestier ČsČK v Prešove. Kurz ukončilo 25 žien.
28

 

Samaritánske kurzy boli vtedajšou spoločnosťou veľmi preferované hlavne pre svoj 

sociálno-zdravotný význam. Skúšky vykonával okresný samaritánsky dozorca a krajinský 

samaritánsky referent.
29

 Odbočka ČsČK organizovala tieto kurzy aj pre okolité obce. Na nich 

boli vyškoľovaní dobrovoľníci, ktorí sa takýmto spôsobom mohli podieľať na zdravotnej 

starostlivosti vo svojej obci.
30

 V roku 1934 sa kurzy konali pre obce Kokošovce a Radačov. 

Zúčastnilo sa ich okolo 100 uchádzačov.
31

 V roku 1936 bol zorganizovaný ČsČK 

samaritánsky kurz prvej pomoci aj pre študentov. Išlo o päťtýždňový letný kurz pre 

stredoškolákov. Zúčastnilo sa ho 150 poslucháčov z prešovských stredných škôl. V druhom 

prípade sa ČsČK angažoval vo výchove dobrovoľných zdravotníkov pre obce Široké a Veľký 

Šariš. Tieto kurzy trvali 6 týždňov.
32

 V januári boli ukončené záverečnými skúškami 

samaritánske kurzy v Tulčíku a v Nižnej Šebastovej.
33

 Okresný úrad tieto akcie podporoval 

propagačne aj finančne. V roku 1929 napríklad schválil na svojom zasadnutí podporu pre 

samaritánske kurzy vo výške 1 000 Kč.
34

 

V rámci samaritánskeho hnutia fungovala v meste Prešov aj tzv. samaritánska 

záchranná stanica, disponujúca jedným sanitným autom. Mesačne auto vykonalo cca 20 

prevozov chorých pacientov.
35

 Na údržbu auta prispieval aj Okresný výbor. V roku 1938 

schválil čiastku 10 000 Kč.
36

 ČsČK v rámci tejto služby mal na starosti výjazdy pri náhlych 

ochoreniach či úrazoch a zdravotné zabezpečenie pri živelných pohromách. Pri týchto 

činnostiach im vypomáhal aj zbor dobrovoľných hasičov spolu s mestskými lekármi.
37
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Spomedzi všetkých sociálno-humanitárnych aktivít pobočky ČsČK v Prešove bolo 

pravdepodobne najvýraznejšou založenie sirotinca. Už pred prvou svetovou vojnou fungoval 

na Jarkovej ulici Alžbetínsky sirotinec vydržiavaný Spolkom šarišských žien. V roku 1914 

bol zrušený a v jeho priestoroch po skončení vojny sa usídlila pobočka ČsČK. Plány na 

zriadenie detského sirotinca boli vypracované už v prvých rokoch fungovania spolku, no 

narážali na problémy hlavne finančného charakteru. Československý červený kríž chcel 

otvoriť sirotinec už v septembri 1921, ale nenašiel potrebné finančné prostriedky na opravu 

budovy, s ktorou sa rátalo ako so sídlom tejto inštitúcie. 28 000 Kč bola základná suma 

potrebná k začatiu rekonštrukčných prác. Najprv bola táto čiastka požadovaná od 

Ministerstva verejného zdravotníctva. Potrebu sirotinca pre mesto Prešov riaditeľstvo 

slovenskej Divízie ČsČK v Bratislave vysvetľovalo tak, že šarišský región bol priamo 

zasiahnutý vojenskými operáciami, kde bola uskutočnená všeobecná mobilizácia všetkých 

mužov hneď na začiatku 1. svetovej vojny. Početné siroty boli podľa argumentácie ČsČK 

značne zanedbané, boli bez možnosti vzdelávať sa, nakoľko kvôli obžive museli uprednostniť 

zamestnanie pastiera či čeľadníka. Odbočka ČsČK v Prešove plánovala poskytnúť základné 

vzdelanie práve najzanedbanejším sirotám zo Šarišskej župy.
38

 Subvenciu v spomínanej 

hodnote sa snažila prešovská pobočka získať rovno prostredníctvom Divízie v Bratislave. 

Požiadavku na subvenciu na potrebné stavebné úpravy k prestavbe budovy adresovala 

miestna odbočka cez Divíziu v Bratislave na Ministerstvo sociálnej starostlivosti. Predbežný 

rozpočet na zariadenie sirotinca bol stanovený na 192 983 Kč
39

 a rátalo sa s ročnými 

výdavkami v sume 136 895 Kč. Odbočka Československého červeného kríža žiadala 

o prostriedky na prestavbu budovy, v ktorej mal byť sirotinec zriadený, už od leta 1921. 

Z neznámych dôvodov však žiadosti neboli ani na Ministerstve s plnou mocou pre správu 

Slovenska v Bratislave a ani na Ministerstve verejného zdravotníctva a telesnej výchovy 

v Prahe vzaté na vedomie. Odbočka ČsČK v Prešove sa sťažovala, že na jej žiadosti nie sú 

žiadne, a to ani zamietajúce, odpovede. Ministerstvá sa bránili údajným nedoručením tejto 

úradnej pošty.
40

 Myšlienka zriadenia sirotinca mohla byť nakoniec zrealizovaná vďaka 

nájdeniu potrebného počtu darcov (len samotná Divízia ČsČK v Bratislave darovala do fondu 

pre zriadenie sirotinca v roku 1923 sumu 25 000 Kč)
41

. Sirotinec bol daný do prevádzky 

v roku 1924 v budove na Jarkovej ulici č. 28. Do jeho opatery boli prijímané deti – siroty 
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„patriace mestu Prešov, alebo Prešovskému okresu, patriace do obvodu bývalej Šarišskej 

župy a v prípade zvyšných miest aj siroty, ktoré patrili do iných miest“.
42

 Počet detí sa menil 

podľa okolností každý rok. Na začiatku roku 1925 mal prešovský sirotinec v opatere 57 

detí
43

, v roku 1926 už 60 detí.
44

 V roku 1929 mal sirotinec v starostlivosti 15 detí
45

 a v roku 

1931 ich bolo 18.
46

 

Fungovanie sirotinca mala na starosti správna rada, ktorej predsedal Andrej Harkabus 

a správcom sa stal Juraj Duchaj.
47

 Nakoľko medzi hlavných donátorov patril Okresný úrad 

v Prešove, ten mal právo nominovať do kuratória svojich dvoch zástupcov. V roku 1931 sa 

nimi stali rímskokatolícky farára z obce Široké Bela Jančáry a gréckokatolícky farár z Ruskej 

Novej Vsi Ernest Homička.
48

  

Chod sirotinca bol zabezpečovaný predovšetkým z darov. Organizovali sa pravidelné 

zbierky pre udržanie jeho činnosti. V júli 1925 Ministerstvo s plnou mocou pre správu 

Slovenska povolilo celoslovenskú zbierku. Propagáciu akcie robil spolok hlavne cez dennú 

tlač. Výrazným spôsobom k jej podpore a propagácii pomohol denník Slovenský východ 

uverejňujúc výzvu vo viacerých svojich vydaniach. V auguste nasledujúceho roku ČsČK 

bilancoval a predložil zoznam všetkých darcov. Pre sirotinec sa vyzbieralo celkovo 12 062,09 

Kč. Medzi najvýznamnejších darcov patrili o. i. bankár Michal Bosák (prispel sumou 2 000 

Kč), dr. Milan Hodža (1 000 Kč) či Kancelária prezidenta republiky (2 000 Kč).
49

 Okresný 

výbor podporoval sirotinec ako pre mesto a okres potrebnú inštitúciu. Každý rok schválil na 

jeho chod určitú finančnú čiastku.
50

 Napríklad v roku 1929 to bolo 3 000 Kč.
51

 Každý rok 

oslovovala rada sirotinca prostredníctvom pobočky ČsČK príslušné úrady a hlavne okresný 

úrad kvôli subvenciám. Regionálni úradníci mali robiť ďalšiu osvetu a šíriť ju aj 

prostredníctvom starostov obcí, farárov a učiteľov, aby ľudia v prešovskom okrese prispievali 

na fungovanie sirotinca. Nešlo len o finančné dary, ale ochotne prijímali aj milodary vo 

forme naturálií – potravín (obilie, zemiaky, ovocie, kapusta, fazuľa) či šatstva. V niektorých 

prípadoch však okresní úradníci rozhodli o presune naturálnych milodarov na iné účely alebo 
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pre iné inštitúcie. Zvlášť v prípadoch, keď boli presvedčení, že sirotinec dostal dostačujúci 

finančný obnos od všetkých darcov vrátane samotného mesta Prešov.
52

 

V roku 1930 sa konala pri príležitosti 80. narodenín prezidenta Československej 

republiky T. G. Masaryka tzv. ošacovacia akcia. Do nej zapojená odbočka ČsCK v Prešove 

mala na starosti prerozdelenie milodarov. Celkovo sa jej podarilo zozbierať 50 oblekov. 

Z nich 15 bolo pridelených pre miestny prešovský sirotinec a ostatné sa rozdelili pre 

chudobnejšie vrstvy, 6 – 13 ročné školopovinné deti v Prešove a okolí.
53

 

Odbočka spolku ČsČK v Prešove prišla v roku 1935 s iniciatívou zorganizovať počas 

letných prázdnin detský letný tábor. „Zdravotná osada“ bola určená pre 55 detí zo všetkých 

východoslovenských okresov, ktoré trpeli podvýživou či celkovou telesnou slabosťou. 

Ozdravovňa bola riadená odborným pedagogickým dozorom na čele s riaditeľom a sociálno 

zdravotnými sestrami. Lekár sa mal podieľať na akcii vo forme občasných prehliadok. 

Stravovanie bolo zabezpečené profesionálnym kuchynským personálom. Pre ubytovanie boli 

určené dve vily v lokalite Cemjata. Prešovský okres vyslal na letný tábor desať svojich detí 

a žiadal okresný výbor o subvenciu v tejto veci. Ten schválil na svojom zasadnutí 

požadovanú sumu 4 000 Kč.
54

 V ďalšom roku sa k iniciatíve ČsČK v Prešove pridalo aj 

skautské hnutie a zdravotno-rekreačný tábor sa konal už na dvoch miestach – na Cemjate 

a pri obci Klembarok.
55

 Okresný výbor dotoval tieto letné detské pobyty zo svojho rozpočtu 

aj v nasledujúcich rokoch. V roku 1938 vyčlenil 4 000 Kč
56

 a na rok 1939 až 6 000 Kč.
57

 

Detská „zdravotná osada“ bola v tomto čase jedinou svojho druhu na východnom Slovensku. 

Umiestnené tam boli deti  z okresov Prešov, Košice, Trebišov Michalovce a Levoča.
58

 

Východné Slovensko patrilo popri územiu Podkarpatskej Rusi k najzaostalejším 

územiam Rakúsko-Uhorska, čo sa prejavovalo napr. aj vysokou vysťahovaleckou vlnou na 

prelome 19. a 20. storočia. Prvá svetová vojna tento stav ešte viac zhoršila. Prakticky počas 

celej medzivojnovej Československej republiky ostal tento región bez priemyslu a obchodu, 

čo len zhoršovalo už aj tak zlé sociálno-zdravotné pomery  jeho obyvateľstva. Mesto Prešov 

ako centrum Šariša bolo sídlom viacerých spolkov regionálneho charakteru snažiacich sa 
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o spoločensko-kultúrne, hospodárske či sociálno-zdravotné pozdvihnutie regiónu.
59

 

Československý červený kríž bol celorepublikovou inštitúciou, ktorá si zriadila svoju 

pobočku v roku 1919 aj v Prešove. V medzivojnovom období bola táto pobočka, na čele 

ktorej stáli významné prešovské osobnosti, maximálne aktívna vo viacerých smeroch. No 

najvýraznejšie sa jej podarilo presadiť v riešení kritickej zdravotnej situácie mesta, neskôr 

okresu Prešov. Zakladaním ordinácií pre bezplatné vyšetrenia sa výrazným spôsobom 

znižovala chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov mesta a regiónu. Túto činnosť vykonávala 

v plnej spolupráci so štátnymi zariadeniami – mestskou, neskôr okresnou nemocnicou v 

Prešove. Viacerí prešovskí lekári sa angažovali aj v osvetovej činnosti odbočky ČsČK, 

pozostávajúcej hlavne z verejných prednášok a besied. Nemenej významnou bola aj 

charitatívna a výchovná činnosť spolku. Zriadením sirotinca sa staral o opustené deti z celého 

okresu a organizovaním samaritánskych kurzov vychovával spolupracovníkov pre spoluprácu 

na poli ošetrovateľstva. 
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Summary 

Educational and Medical Activities of the Czechoslovak Red Cross in Prešov after 1918 

 

The Czechoslovak Red Cross operated on a nation-wide level; in 1919, one of its subsidiaries was also 

established in Prešov. In the inter-war period, it was presided by prominent Prešov figures, and it was extremely 

active in several ways. The Czechoslovak Red Cross focused its activities on providing material and social aid 

to war-stricken regions. It concentrated its efforts on the education of the population and school youth as well as 

on the prevention against different infectious diseases. The most noticeable measures  taken were those in 

dealing with the critical state of affairs in the well-being of Prešov citizens.    
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