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ŠKOLSTVO NA LIPTOVE V R. 1919 
 

EDUCATION ON LIPTOV IN 1919 
 
 

Jana Smatanová 
 
Abstrakt 
 

V r. 1918 vzniklo samostatné Československo. Školský systém musel fungovať i 
naďalej a novozvolený liptovský župan Dr. Jozef Kállay bol nútený počas roka 1919 riešiť 
značne komplikovanú situáciu. Mnohé problémy, s ktorými musel bojovať, mali spoločného 
menovateľa – personálne obsadenie, finančné zabezpečenie a bytové podmienky. U 
pedagógov prevládal jazykový problém, starší ovládali len maďarský jazyk, alebo chceli 
odcestovať. Absolventi učiteľských kurzov organizované referátom školstva MPS mohli 
nastúpiť až v jeseni. Problémy boli aj s vyučovacími miestnosťami a ich vybavením. Mnohé z 
nich slúžili ešte stále ako dočasné ubytovanie vojenských posádok, ktoré ich zanechali značne 
poškodené. Situácia bola komplikovaná ako i v mestách, tak na dedine. 
 
Kľúčové slová: Liptov, školstvo, r. 1919 
 
Abstract 
 

Republic of Czechoslovakia declared its independence from Austro-Hungarian Empire 
in 1918 and became an independent state. Educational system had to remain functional and 
new-elected district administrator of Liptov – Dr. Jozef Kállay was forced to solve greatly 
complicated situation in 1919. A lot of problems (he had to struggle) had something in 
common; personal occupation, financial burden and conditions of housing. Pedagogues had 
language problem because senior teachers spoke only Hungarian or they wanted to leave the 
country. Graduates of teacher courses, which were organized by department of education 
MPS could take up work in autumn. There were also problems with classrooms and their 
equipment.  Many of them were used as provisory accommodation of military posts which left 
them quite damaged. Complicated situation was in the cities as well as in the villages.   
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1. ÚVOD 
 

Po vzniku Československej republiky, v jeseni 1918, bolo okrem iného nutné 
zabezpečiť kontinuálnu výučbu na všetkých stupňoch škôl. Stým bolo spojené množstvo 
úkonov. Zabezpečenie po organizačnej stránke, právnej, ekonomickej, personálne. Na župnej 
úrovni za chod zodpovedal župan, ktorému podliehali školskí inšpektori. Zo zachovanej 
administratívnej korešpondencie sme vybrali spisy župana, ktorý dostával pravidelné 
týždenné hlásenia a štvrťročné správy od svojich pracovníkov. Na ich základe sme vytvorili 
obraz organizácie školstva na Liptove v r. 1919. 
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2. ORGANIZÁCIA ŠKOLSTVA V R. 1919  
 

„Úrad pre správu vyučovania a osvety“ vznikol 2. novembra zákonom č. 2/1918 
Zb.z.a n. ako štvrtý najvyšší správny úrad, neskôr premenovaný na Ministerstvo školstva. 
V jeho štruktúre samostatne pôsobilo „V. slovenské dodelenie“, ktoré spravovalo školy na 
Slovensku a riadilo sa dočasne zákonmi z r. 1868 a 1891 podľa zákona č. 11/1918 Zb.z. a n.. 
Prebrala sa i celá štruktúra stupňov škôl. Zriaďovateľmi boli štát, obec, cirkev (ecav., rím.-
kat.) a súkromné osoby. Do funkcie školského komisára pre Slovensko bol poverený 
Ministerstvom školstva Anton Štefánek, ktorého následne akceptovala ako vládneho 
referenta1 Dočasná vláda s ministrom Vavrom Šrobárom. Povinná školská dochádzka v tom 
čase bola i naďalej ponechaná na 6 rokov a zmenená na dĺžku 8 rokov až v škol. r 1927/1928. 
Nutné bolo zaviesť ako povinný vyučovací jazyk slovenčinu namiesto dovtedy platnej 
maďarčiny – vyhlásenie Dočasnej vlády 6. novembra 1918 zrušilo vyučovanie v maďarčine 
v slovenských školách. Podľa zákona z 10. decembra 1918 § 3 sa stala úradným jazykom 
slovenčina.2  

 
2.1  Administratívna organizácia na Liptove 
 

Pre rýchlu a účinnú obnovu činnosti v župách, boli vymenovaní Ministerstvom s plnou 
mocou pre správu Slovenska (ďalej MPS) školskí inšpektori. Za dočasného školského 
dozorcu pre oblasť Horný Liptov – okresov Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok bol 
vymenovaný a prijal funkciu 9. januára 1919 Dr. Miloš Janoška, ktorý dovtedy pôsobil ako 
ecav. učiteľ v Štrbe.3 Pre oblasť Dolný Liptov – okresy Ružomberok a Nemecká Ľupča (dnes 
Partizánska Ľupča) bol vymenovaný taktiež 9. januára Jozef Hajduk, učiteľ z Černovej.4 Po 
jeho krátkom pôsobení nastúpil začiatkom marca 1919 Jozef Klimko. Obaja inšpektori 
spoločne začali vykonávať funkciu od 14. januára. Od nástupu sa obaja potýkali s neustálymi 
komplikáciami. Asistentka – diurnistka Dr. Janošku zostala vo svojej pozícii len do konca 
januára. Po jej odchode nedokázal župan Dr. Kállay zabezpečiť náhradnú a celá agenda 
zostala na pleciach Dr. Janošku. Príručnú knižnicu rak.-uhorských zákonníkov a právnych 
úprav si privlastnil jeho predchodca, čím bol nútený rozhodovať po krátkej porade so 
županom, podľa svojho vedomia a svedomia. Úrad bol nezariadený. Absentovala časť 
nábytku, chýbal písací stroj a kopírovací stroj a ďalšie drobnosti. Napriek týmto prekážkam 
Dr. Janoška postupne preberal školské budovy a inventarizoval zariadenie na základe starších 
inventárov, pričom bolo zistené množstvo chýbajúcich predmetov.5 
 

2.2  Personálne zabezpečenie  
 
Rezort školstva sa neustále potýkal s problémom personálneho obsadenia uvoľnených 

miest.  Na svojich miestach za katedrou zostalo spočiatku množstvo pôvodných učiteľov, 
pretože nájsť z nich náhradu bolo takmer nemožné. I pre nich platilo župné nariadenie 

                                                            
1 Podľa zákona č. 64/1918 Zb.z. a n. 
2 KÁZMEROVÁ, Ľubica: K vývinu štruktúry školstva na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. In BYSTRICKÝ, 
Valerián – ZEMKO, Milan (ed.). Slovensko v Československu 1918 – 1939. Bratislava: VEDA, 2004. s. 417. 
ISBN 80-224-0795-X 
3 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, Štátny archív Bytča, Fond Liptovská župa II., Liptovský župan. 
Administratívne písomnosti. Spisy. škatuľa šk.č. 2510, fsc. 119/1919  (ďalej len ŠA BY, LŽ II.)  
4 ŠA BY, LŽ II., šk. 2510, fsc. 120/1919   
5 ŠA BY, LŽ II., šk. 2532, fsc. 3994/1919 
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o povinnom slovenskom jazyku v komunikácii a zloženie sľubu vernosti6. Na základe tejto 
skutočnosti odišlo množstvo odborných administratívnych pracovníkov.  

Začiatkom januára žiadalo 6 učiteľov (5 mužov a jedna žena) župana Dr. Kállaya o 
cestovné povolenie s dôvodom definitívneho odchodu z Liptova i Slovenska. Žiadali, aby im 
pri odchode nebola kontrolovaná batožina a písomne prehlásili, že množstvo potravín, ktoré 
budú plánujú zobrať bude len pre ich vlastnú potrebu počas cesty. Dr. Kállay obratom 
posunul žiadosť do Žiliny na MPS odkiaľ prišiel 13. januára súhlas s vydaním cestovných 
pasov, avšak pod podmienkou kontroly cestovnej batožiny, kde sa majú orgány zamerať na 
veci patriace mikulášskemu gymnáziu (kde všetci pôsobili) a na potraviny, ktorých vývoz je 
zakázaný. 

Pre neznalosť slovenčiny vypovedal Dr. Janoška 13 učiteľov ľudových a materských 
škôl, ktorí si neskôr našli miesta v Maďarsku. Dvaja učitelia židovskej školy v Liptovskom 
Mikuláši, ktorí odmietli zložiť sľub vernosti, boli taktiež prepustení a vypovedaní. Školu dal 
od 30. apríla zatvoriť a ponechal len jednu triedu.   

 
Koncom apríla 1919 zasadal župný administratívny výbor. Jozef Klimko referoval o 

71 učiteľoch, ktorí k 24. marcu zložili prísahu. Siedmi boli prepustení na vlastnú žiadosť 
alebo ich dovtedajšie pôsobenie bolo v rozpore s novými nariadeniami. Tento personálny stav 
nebol uspokojivý. Na štátnych a cirkevných školách bolo 12 miest voľných, školské budovy 
až na výnimky zodpovedali hygienickým a prevádzkovým predpisom. Avšak v mnohých 
obciach školy neboli a boli obce, kde sa nachádzalo viac ako 100 školopovinných detí, ktoré 
nemali kam chodiť na vyučovanie, nemali učiteľa, čím bola zanedbaná základná školská 
výchova. Dr. Janoška v svojej správe referoval o 74 učiteľoch a náhradníkov, ktorí k 5. Aprílu 
1919 zložili prísahu, prepustených bolo 15 ľudí. Na Štátnej meštiackej škole v Liptovskom 
Mikuláši pôsobilo  tom čase 12 učiteľov. V jeho obvode bolo 8 štátnych škôl s 15 učiteľmi, 
jedna obecná s učiteľom a 42 cirkevných pôsobiacich na dedinách kde vyučovalo 67 učiteľov 
(ecav. – 27 škôl a 47 učiteľov; rím.-kat. – 14 škôl a 15 učiteľov, židovská škola so štyrmi 
učiteľmi). Ich hmotná situácia bola biedna, platy dostávali nepravidelne a nie vždy v plnej 
výške.  

Postupne ako sa dopĺňali miesta učiteľov a školských inšpektorov, každý žiadateľ 
musel mať preverenú osobnú minulosť pred 28. októbrom 1918, politickú bezúhonnosť, jeho 
pedagogické schopnosti a znalosti slovenčiny, ktoré vyhotovovali miestne úrady. Na 
doplnenie učiteľského stavu boli povolávaní učitelia z Čiech a Moravy. Iniciátormi myšlienky 
bolo Vavro Šrobár, A. Štefánek a J. Vlček. Zákonné upravenie č. 605/1919 Zb. z. a n. z 29. 
októbra 1919, umožňovalo úradne prikázať štátnemu zamestnancovi, učiteľovi, pracovať 
dočasne na mieste kam bude v rámci republiky preložený. 
 

2.3  Školské budovy   
 
Pre škol. rok 1918/1919, jeho letnú časť, vznikol problém s učebnými osnovami, 

chýbali učebnice, učebné priestory boli často poškodené. V mnohých prípadoch slúžili ako 
pôvodne dočasné ubytovanie vojenskej posádky. V Okoličnom dovtedy pôsobiaca staršia 
učiteľka, ktorá ovládala len maďarský jazyk, chcela začiatkom februára 1919 odísť do 
Maďarska. Na jej pozíciu si obec našla i slovenského učiteľa, avšak nastal problém s 
jeho ubytovaním: v budove školy bola ubytovaná vojenská strážna služba, ktorá by musela 
následne odísť, miestnosť by sa musela upratať a obec by bola nútená zabezpečiť oddielu 
náhradné ubytovanie.7  

                                                            
6 Nariadenie vlády č. 495 zo dňa 28. augusta 1919 
7 ŠA BY, LŽ II., šk. 2511, fsc. 683/1919  
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V Liptovskom Mikuláši, v Štátnej meštianskej škole, bol ubytovaný vojenský oddiel 
od r. 1915. Župan Dr. Kállay 18. Marca 1919 požiadal miestne vojenské veliteľstvo v 
Ružomberku aby do nasledujúceho dňa – 19. marca vyprázdnili budovu meštianskej školy.8  
Vojenský zásobovač koncom marca, s odôvodnením vojenskej rekvirácie, žiadal od správcu 
školy vydať zásoby uhlia pre armádu, ktoré boli z dodávok Červeného kríža. Vzhľadom na 
minimum zásob a opätovné mrazy uvažovalo vedenie školy o dočasnom zatvorení školy 
z vážnych prevádzkových dôvodov. Správca školy sa županovi sťažoval na opakované nočné 
návštevy vojakov, ktorí vylomili nové zámky i dvere, odniesli lampy a spôsobili škody vyššie 
ako celé zásoby uhlia.9 Nezachoval sa ani archív školy, mnoho skríň chýbalo, alebo bolo 
poškodených.  

V Dievčenskej škole bola pred vojnou knižnica pre mládež, z ktorej sa nezachoval ani 
jeden kus. Správca školy počas vojny kúpil palivové drevo, ktoré nezaplatil, avšak suma 
2200, -K bola privysoká, pretože v šk r. 1917/1918 sa vyučovalo len čiastočne a v šk. r. 
1918/1919 nebola výučba vôbec čo vzbudilo podozrenie a následné vyšetrovanie.  

Takýchto prípadov bolo viac. Pôvodne dočasne, neskôr natrvalo ubytované uhorské 
vojenské hliadky počas svojho pobytu prispôsobili objekty škôl i miestnosti svojim 
každodenným podmienkam. Ani české a slovenské oddiely, ktoré postupne obsadzovali 
územie Slovenska, nie vždy brali ohľad na štátny majetok. 
 
 Prevádzka škôl nebola jednoduchá. Počas vykurovacieho obdobia od jesene do jari 
1919 bolo spotrebované množstvo dreva na ohrev. Do konca r. 1918 si túto povinnosť plnili 
miestne urbárne spoločenstvá a zriaďovateľ, ktorí po súhlase župného Lesného úradu vyťažili 
a uskladnili v hospodárskych priestoroch dostatok paliva. Pohnuté pomery prelomu 
r.1918/1919 na mnohých miestach narušili dodávky a vzhľadom na zásobovacie pomery 
obyvateľstvo dalo prednosť získať palivo do osobného vlastníctva a začal načas prevládať 
názor, nech sa štát postará o školy. Preto musel župan a Hlavný lesný úrad v Liptovskom 
Hrádku prikazovať zriaďovateľom plnenie tejto povinnosti, ktorú podmieňovali povolenia na 
ťažbu. I napriek tomu, mnohé obecné školy mali tzv. uhoľné prázdniny. Ani stav budov, 
v ktorých sa nachádzali vyučovacie priestory, nebol v mnohých obciach a mestách najlepší. 
Ich rekonštrukcie, resp. nové stavby sa začali realizovať, neskôr, hlavne od r. 1921, kedy 
postupne obce žiadali povolenie za začatie stavebných prác.  
 

2.4  Školský rok 
   
Školský rok 1918/1919 sa končil na školách rozdielne. Podľa nariadenia PMS č. 1631 

škol. zo 7.apríla 1919 na školách, kde sa vyučovalo ešte v maďarskom jazyku, do čs. správy 
neprebratým učiteľským zborom sa skončilo najneskôr 3. mája 1919 po zložení  skúšky 
a odovzdaní vysvedčenia. Na ostatných školách skončili 12. júla 1919. Vo výnimočných 
prípadoch, kedy nebola prebratá celá vyučovacia látka, po dohode učiteľského zboru, mohli 
predĺžiť vyučovanie do 31. júla. Nasledujúci školský rok mal začať na všetkých školách 15. 
septembra.10 
 Počas leta prebiehali prípravy na ďalší školský rok. Niektoré školské budovy boli 
rekonštruované a hľadali sa učitelia na voľné miesta. V Dolnom Liptove bolo voľných 22 
učiteľských miest (7 miest v štát. školách, 1 na ecav. škole, 15 miest na rím.-kat. školách a 2 
na židovskej škole v Ružomberku). Inšpektor Klimo videl ďalší problém, v nariadení škol. 
referátu MPS č.4370/2-1919 zo 27. júna, ktoré poskytlo len štátnym učiteľom rýchlu 

                                                            
8 ŠA BY, LŽ II., šk. 2528, fsc. 1919/1919 
9 ŠA BY, LŽ II., šk. 2529, fsc. 2422/1919 
10 ŠA BY, LŽ II., šk. 2531, fsc. 3461/1919 
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jednorázovú finančnú výpomoc. V tom čase mal učiteľ s 25-ročnou praxou mesačne 200, -K 
plat a 100, -K vojnovej podpory, čo bolo minimum na uživenie rodiny. 

 
 „Takéto macošské zachádzanie s učiteľským stavom bol najväčším hriechom 

a hanbou bývalého maď. štátu, a jednúc aj slávou, bo mal najvzdelanejších žobrákov sveta. 
Bože uchovaj aby sa za takouto slávou aj naša republika zháňala. Aký učiteľ, taká je škola 
a aká škola taký národ. Môže li hmotnými starosťami zotročený bedár vychovávať 
sebavedomého, hrdého človeka? Nikdy! Do škôl uložený kapitál prináša tie najkrajšie úroky 
celému národu; a na tieto úroky má národ aj právo. Prosím Vás (župana – pozn. autorky) 
pracujte na tom všemožne, aby sa z týchto úrokov každej duši Slovenskej čím viac dostalo.“11 

 
Ani v jeseni sa stav nezlepšil. Niektorí učitelia nenastúpili, iní odišli, pretože z platu 

neboli schopní zabezpečiť svoje rodiny. Absolventi učiteľských škôl a kurzov mali nástupný 
plat 180,-K / mesiac a bez diplomu 100,-K /mesiac.12 Spory a nechuť voči českým učiteľom 
nastali, keď im boli popri plate vyplácané ešte drahotné príplatky, na ktoré nemali slovenskí 
učitelia nárok.13 Mnoho škôl otváralo svoje triedy bez finančných rezerv na prevádzku, bez 
hmotných zásob, rozpočty na ďalší rok ešte v septembri neboli vyhotovené  

 
V Liptovskom Mikuláši do nového školského roku nastúpilo na Meštiansku školu do 

ročníka dvojnásobne viac detí ako pred vojnou a vedenie bolo nútené otvoriť ďalšie tri triedy, 
avšak vznikli priestorové problémy s učebňami.14  
 

Nie na všetkých školách sa učilo podľa plánu, mnohé, najmä vidiecke školy – 
z dôvodu poľnohospodárskych prác, zbieranie úrody - začali 1. novembra, napriek 
stanovenému 15. septembru a skončili po niekoľkých týždňoch s odôvodnením nedostatku 
vykurovacieho paliva. Opätovne začali učiť až začiatkom apríla 1920.  
 

3. ZÁVER 
 
Zachovalá úradná korešpondencia župana Dr. Jozefa Kállaya vypovedá o zložitej 

situácii. Personálne bol pedagogický zbor vytváraný podľa možností. Pokračovaním 
dovtedajších pedagógov, alebo postupne prichádzajúcimi novými absolventmi kurzov 
a neskôr i presťahovaných kvalifikovaných ľudí z Čiech. Prevádzkovanie školských budov 
bolo nákladné, ich inventarizácia počas roka poukázala na mnohé nedostatky a škody, ktoré 
v nich boli napáchané, najmä v poslednom roku. Hmotné zabezpečenie pedagógov často 
pokrývalo len základné výdavky na život. Situácia sa postupne stabilizovala v nasledujúcich 
rokoch, avšak nie vždy v želanej miere 
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