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Abstrakt: Československá  republika (1918 – 1938) sa od svojho vzniku intenzívne zaoberala 

problematikou výchovy a vzdelávania dospelých. Už v prvých rokoch jej existencie boli prijaté 

prvé zákony a nariadenia, ktorými štát riadil vzdelávanie dospelých v súlade s novými potrebami 

a v tomto kontexte boli kreované i nové inštitúcie akými boli osvetové zbory a komisie. Jednou 

z nich bol i Osvetový zväz pre Slovensko, ktorý sa stal ústrednou v našich podmienkach 

metodickou a koordinačnou inštitúciou, ktorá v danom období výrazne prispela k rozvoju 

výchovy a vzdelávania dospelých. 

 

Kľúčové slová: dejiny výchovy a vzdelávania dospelých, legislatívne opatrenia, osvetové zbory 

a komisie, Osvetový zväz pre Slovensko. 

 

Abstract: Czechoslovak Republic (1918 – 1938) was intensively dealing with the issue of adult 

education since it was found. During the first years of its existence some first laws and regulations 

were accepted, which the state used to control adult education in harmony with new needs and 

new institutions, such as edifying organizations and commissions, were created in this context. 

One of them was also the Edifying union for Slovakia, which become the most essential 

methodical and coordinative institution in our conditions that also markedly contributed to the 

development of adult education in that period. 
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Ukončenie prvej svetovej vojny (1914 – 1918) patrí z významným historickým 

medzníkom 20. storočia, ktorý priniesol radikálnu zmenu aj v našom regióne. Vznikom 

samostatného Československa 28. októbra 1918, ktorý bol podporený Deklaráciou slovenského 

národa z 30. októbra 1918 (tzv. martinská deklarácia), nastala pre obyvateľov nového štátu úplne 

nová spoločensko-politická situácia a začal sa kreovať štátny útvar so značne rozvinutou 

parlamentnou demokraciou, ktorý sa začal cieľavedome zaoberať aj problematikou vzdelávania 

dospelých. V nových pomeroch došlo k oživeniu osvetových snahách, ktorých základom bola 

dobrovoľná spolupráca jednotlivcov, spolkov a združení, začala sa rozvíjať aj štátom riadená 

osvetová činnosť a politika a svoju aktivitu obnovili predchádzajúce inštitúcie (Matica 

slovenská, Živena a pod.), resp. v zmenených priaznivých podmienkach bol poskytnutý priestor 

pre formovanie nových.  

Hneď po vzniku republiky bolo v roku 1918 vytvorené Ministerstvo školstva a národnej 

osvety v Prahe MŠaNO), kde už z názvu vyplýval záujem štátu o túto dôležitú oblasť. V rámci 

jeho štruktúry pôsobil Osvetový odbor MŠaNO, ktorý od 5. júla r. 1919 bol 6. odborom 

ministerstva a zahŕňal v sebe 7 oddelení: - organizácia mimoškolskej vedeckej práce, vedecké 

knihovníctvo,  archívnictvo; - archeológia, múzejníctvo, ochrana pamiatok; - literatúra, 

novinárstvo, jazyková výchova; - divadlo, tanec, kino; - hudba; - výtvarné umenie; - výchova 

ľudu. Po čiastočnej reorganizácii osvetového odboru MŠaNO v Prahe, ostalo od júna r. 1920 v 

jeho pôsobnosti už len 5 oddelení: - pamiatkové; - literárne; - výtvarné; - hudobné; - 

ľudovýchovné. 

Organizačnou súčasťou pražského MŠaNO bol v r. 1922 na Slovensku zriadený Referát 

Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave s delegovanou právomocou pre správu 

základných a stredných škôl na území Slovenska. Vznikol zlúčením školského, osvetového 

a cirkevného referátu Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska a v náplni jeho práce 

boli riadiaca, kontrolná, personálna a administratívna činnosť (Pavlík 1985, s. 163). 

 

Osvetové zákony a štruktúra hlavných štátnych osvetových orgánov 

Celkovo dané obdobie môžeme charakterizovať ako obdobie hľadania optimálnych 

riadiacich štruktúr a vytvárania základov štátnej osvetovej starostlivosti. K týmto základom 

patria aj významné osvetové zákony schválené Národným zhromaždením, ktoré tvoria 

normatívne jadro ľudovýchovnej činnosti obdobia existencie ČSR.  

Zákon o organizovaní ľudových kurzov občianskej výchovy č. 67 Zb. z. a n. zo 7. 

februára 1919 - tento zákon určoval podstatnú časť praktickej ľudovýchovnej činnosti počas celej 

existencie ČSR. "Úlohou kurzov občianskej výchovy je vychovávať občanov a predovšetkým 
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teda prehlbovať politické vzdelanie a upevňovať mravnú zdatnosť jednotlivcov." (Škoda, K. a P. 

Paška 1977, s. 30) V znení tohto zákona sa uvádza: 

§ 1. V celej oblasti Československého štátu budú sa usporadúvať bezplatné kurzy občianskej 

výchovy, v ktorých by všetko občianstvo dostávalo odborný ľudový výklad o zriadení štátu, o 

pôsobnosti štátu vo všetkých odboroch jeho činnosti a o právach a povinnostiach občanov štátu. 

§ 2. Preto sa zriaďujú v každom meste, ktoré je sídlom doterajšieho okresného zastupiteľstva, 

resp. župným sídlom, s náležitým ohľadom na politické strany osobitné zbory, zložené z osôb 

znalých vecí a z delegátov vzdelávacích spolkov a miestnych a okolitých jednôt. Tieto zbory 

majú usporadúvať vo všetkých obciach svojho okrsku spomenuté kurzy a sú oprávnené 

zriaďovať v jednotlivých miestach svoje odbory. 

§ 3. Náklad na usporadúvanie týchto kurzov sa hradí z príspevkov miest, obcí, okresnej, resp. 

župnej samosprávy a zo štátnych subvencií. Obce sú povinné postarať sa o vhodnú miestnosť 

(vylúčené sú hostince) a nesú vecný náklad. 

§ 4. Organizácia i správa týchto kurzov a dozor nad nimi patrí príslušnému oddeleniu MŠaNO. 

§ 5. Tento zákon nadobúda platnosť dňom vyhlásenia. 

§ 6. Uskutočnenie zákona zveruje sa MŠaNO. (Škoda 1960, s. 15.) 

K tomuto zákonu boli dňa 14. júla 1920 vydané Inštrukcie Ministerstvom školstva 

a národnej osvety "O organizácii ľudových kurzov občianskej výchovy na Slovensku" č. 28 480 

3554 n. o., ktorými sa prevádza zákon zo dňa 7. februára 1919 č. 67 Zb. z. a n. V nich bolo 

určené, že úlohou týchto kurzov je „vychovávať občanov pre republiku, predovšetkým teda 

prehlbovať politické vzdelanie v Československej republike a upevňovať mravnú zdatnosť 

jednotlivcov.“ (Jelínek 1936, s. 10) V Inštrukciách boli vymedzené i nasledovné obsahové oblasti 

ľudovýchovnej pôsobenia: 

a) občianska náuka - štátne zriadenie, práva a povinnosti občanov,  o činnosti verejných 

úradov, politické programy strán; 

b) národné hospodárstvo - hospodárenie štátu, obcí, organizácií; 

c) historický vývoj - vývoj československej samostatnosti, vývin  svetových udalostí najmä 

v poslednom storočí, svetové dejiny; 

d) význam demokracie - mravné základy štátu; 

e) sociálne základy života v štáte; 

f) sociálne zdravotníctvo a telesná výchova. 

„Na celom československom území sa podľa zákona o občianskej výchove začali 

organizovať bezplatné vzdelávacie kurzy, v ktorých sa občania oboznamovali so štruktúrou 

a spravovaním štátu, so svojimi právami a občianskymi povinnosťami a pod. To malo pozitívny 
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zmysel pre poznanie skutočnosti, že nový štát je republikou a ako taký sa odlišuje svojím 

celkovým charakterom od štátu, v ktorom Česi a Slováci žili pred jeho vznikom.“ (Pasiar 1975, 

s. 215)  

Vykonávacie nariadenia, resp. výnosy Ministerstva školstva a národnej osvety (napr. č. 

61.796 zo dňa 15. decembra 1919; č. 61.977 zo dňa 19. decembra 1919) bližšie špecifikujú 

"osobitné zbory" uvedené v spomínanom zákone ako: 

a) okresné osvetové zbory - v každom súdnom okrese, max. 20-členné, tvorili ich 

zástupcovia politických strán, samosprávy, okresnej školskej rady, popredných 

vzdelávacích spolkov a osvetoví odborníci. Hlavnou činnosťou OOZ bola inšpekčná 

činnosť osvetovej práce v obciach; 

b) mestské osvetové zbory – zakladané v mestách s viac než 10 000 obyvateľmi, vo veľkých 

mestách ich mohlo byť niekoľko, neboli podriadené OOZ; 

c) miestne osvetové komisie - pôsobili ako miestna odbočka OOZ v príslušnej obci, mali 3-

4 členov. 

V praktickej činnosti boli zriaďované i ďalšie osvetové články, akými boli: 

- ústredie osvetových zborov: bolo zriaďované pre oblasť župy s cieľom koordinácie jednotnej 

organizácie osvetových podujatí. Staralo so o výchovu osvetových pracovníkov, 

zaznamenávalo osvetové aktivity v župe, sprostredkovalo styk medzi jednotlivými OOZ, 

staralo sa o župnú knižnicu a pod.; 

- menšinové okresné osvetové zbory: boli zriaďované v okresoch, ktoré mali aspoň 2 000 

príslušníkov danej menšiny. 

 Okrem kurzov občianskej výchovy, k najvýznamnejším aktivitám OOZ a OOK patrili 

napr.: 

1. vzdelávacie kurzy pre ženy - na odporúčanie MŠaNO organizované od r. 1924. Boli určené 

širokej ženskej verejnosti a mali vzbudzovať záujem o sebavzdelávanie, občiansky život i 

praktické oblasti - výchova k rodičovstvu, výchova k vedeniu domácnosti, spoločenská 

výchova, zdravotná výchova; 

2. kurzy národohospodárskej výchovy – s cieľom šíriť poznatky o hospodárskych a finančných 

otázkach; 

3. vzdelávacie kurzy pre prednášajúcich v kurzoch občianskej výchovy – poskytovali 

účastníkom základné poznatky o štáte, národnom hospodárstve, právne otázky, základy 

rečníctva, divadelné umenie, zdravotníctvo a telesná výchova. 

Povinnosťami týchto všetkých osvetových zborov a komisií bolo pripravovať programy 

kurzov, zostavovať zoznamy prednášajúcich, zriaďovať a viesť kurzy pre prednášajúcich, starať 
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sa o literatúru pre lektorov a poslucháčov, realizovať prednášky, besedy. Zákon na jednej strane 

vytváral normy pre štátom riadené osvetové spolky (osvetové zbory, osvetové komisie, kurzy 

a pod.) a na druhej strane tento systém mal za úlohu „predovšetkým prevychovávať občanov 

z ducha rakúskeho na občanov demokratickej republiky.“ (Trnka 1946, s. 153) 

Celkovo možno hodnotiť ich pôsobenie ako zastupovanie každého smeru spoločenského 

života a starostlivosť o výchovu všetkých občanov bez výnimky a ohľadu na politický, 

náboženský, národnostný a spoločenský názor a príslušnosť. Podľa údajov M. Orosovej (2016, 

s. 19) v polovici r. 1938 pôsobilo na území Slovenska 77 okresných osvetových zborov, 11 

mestských osvetových zborov, tri nemecké okresné a mestské osvetové zbory a 15 maďarských 

okresných a mestských osvetových zborov. Mali vypĺňať medzery činnosti ostatných spolkov a 

spolupracovať s nimi na základe spoločného programu. OOZ a OOK mali tak spolu s ostatnými 

spolkami a združeniami zabezpečovať všestrannú vzdelávaciu činnosť pre najširšie obecenstvo 

svojho pôsobiska - župy, okresu, mesta či obce v duchu štátotvornom a štátoobčianskom. 

K ďalším legislatívnym oporám osvetovej práce v prvých rokoch patril aj Zákon o 

verejných obecných knižniciach č. 430 Zbierky zákonov a nariadení z 12. júla 1919. Zákon vo 

svojom prvom paragrafe uvádza: „Na doplnenie a prehĺbenie vzdelanosti všetkých vrstiev 

obyvateľstva sú politické obce povinné  zakladať verejné knižnice so vzdelávacou, náučnou 

i zábavnou literatúrou, ktorá má skutočnú vnútornú hodnotu.“ (Bakoš 1996, s. 36)  Vykonávacie 

vládne nariadenie k tomuto zákonu bolo vydané až 5. novembra 1919 č. 607 Zb. z. a n., ale na 

Slovensku vošiel tento zákon do platnosti až 21. marca 1925 a to pre údajné nevyhovujúce 

technické podmienky, pre odlišné pomery, pre vojenské udalosti a pod. „Slovensko dovtedy 

nemalo ustanovenie zákona podľa ktorého by sa zakladali verejné knižnice pre najširšie vrstvy 

ľudu. Tým cennejší bol podnet českých knižničných a osvetových pracovníkov vydať základný 

zákon pre verejné obecné knižnice.“ (Š. Pasiar a P. Paška 1964, s. 225) Tento zákon nariadil v 

každej obci zriadiť a vydržiavať verejnú knižnicu, na čele ktorej bola tzv. knižničná rada. V obci 

do 2 000 obyvateľov ju tvorili 4 členovia, v obci  s 2 001 až 10 000 obyvateľmi mala 6 členov 

a v obci nad 10 000 obyvateľov mala 8 členov. Jej úlohou, okrem menovania knihovníka so 

súhlasom obecného zastupiteľstva, bolo starať sa o knižnicu v trojakom smere: 

a) právnom - t.j. aby sa obec správala k činnosti knižnice podľa zákonom predpísaných 

povinností, poskytnutie priestorov a finančné zabezpečenie; 

b) technickom - vhodné umiestnenie a vybavenie; 

c) ideovom - primerané knihy. 
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Čitárne knižníc mali slúžiť aj k usporadúvaniu výstav, prednášok, umeleckých večierkov, 

ľudových besied, bábkových predstavení a podobné osvetové aktivity - teda mali sa širšie zapojiť 

do osvetovej činnosti. 

Zákon o obecných pamätných knihách z r. 1920 - podľa tohto zákona, ktorý sa vzťahoval 

spočiatku len na české krajiny a v nich museli všetky obce do konca r. 1922 založiť a finančne 

udržiavať vedenie obecnej pamätnej knihy. Pre Slovensko a Podkarpatskú Rus bola táto lehota 

neskorším výnosom stanovená do 1. júla 1933. Jej účelom bolo uchovávať miestnu históriu pre 

budúce pokolenia. Kronika mala byť 1 x za 3 roky verejne vystavená po dobu 14 dní a každý 

občan mal právo navrhovať zmeny a doplnky. Pre kronikárov boli usporadúvané krátke kurzy a 

kronikár pri vedení pamätnej knihy spolupracoval s historickou komisiou, ktorá schvaľovala text 

kroniky. 

Niekedy je za štvrtý ľudovýchovný zákon považovaný zákon č. 75 zo dňa 29. januára 

1920, ktorý upravoval zriaďovanie ľudových hospodárskych škôl. Ich účelom bolo, aby po 

ukončení povinného vzdelávania mohla mládež na dedinách prehĺbiť svoje všeobecné vzdelanie, 

resp. aby táto mládež bola pripravovaná pre praktický život vzdelávaním v hospodárskej náuke 

a poľnohospodárstve, či pre štúdium na nižších odborných poľnohospodárskych školách. 

Štúdium trvalo dva roky, no bolo možné povoliť zriadiť i tretí ročník, ktorý mal byť zameraný 

na štúdium špeciálneho hospodárskeho odboru. Návšteva školy bola povinná pre tú mládež, 

chlapcov i dievčatá, ktorá po ukončení povinného vzdelávania, t.j v 14 roku, nenavštevovala 

žiadnu inú školu. 

Výnos MŠaNO č. 9581 z 6. marca 1919 o prepožičiavaní školských miestností pre 

ľudovýchovné účely - toto zapožičiavanie nesmelo brániť vlastnej prevádzke školy a muselo byť 

schválené MŠaNO. Učitelia všetkých kategórií boli povinní bezplatne spolupracovať pri 

organizovaní ľudovýchovných kurzov, v rozsahu 4 hod. týždenne, väčšinou ako organizátori, 

lektori a knihovníci a mnohí z nich boli členmi OOZ a OOK. Pre túto činnosť boli pripravovaní 

ešte ako študenti učiteľstva v poslednom ročníku formou prednášok o: 

a) ľudovýchove - význam ľudovýchovy, výklad zákonov a nariadení k osvete, 

ľudovýchovná organizácia, formy ľudovýchovy, pomôcky, úloha učiteľov v 

ľudovýchove; 

b) verejnom knihovníctve - zákon o verejných obecných knižniciach, správa knižnice, výber 

a nákup kníh, organizácia knihovníctva. 

Po vzniku ČSR sa rozrástol počet ľudových škôl, ku ktorým MŠaNO vydalo dva základné 

výnosy: Výnos MŠaNO z 24. októbra 1919 č. 51 590 o organizácii ľudových škôl a Výnos 



127 

 

MŠaNO z 2. júla 1926 č. 52 556 o vyšších ľudových školách, podporovaných štátom. Pod 

pojmom "ľudová škola" sa rozumel: 

 kurz so súvislým počtom vyučovacích hodín (výklady, prednášky,  cvičenia) 

 konal sa aspoň 2 x týždenne 

 každý predmet mal mať rozsah aspoň 6 hodín. 

Ľudové školy mohli mať nasledovné podoby: 

1. Všeobecné kurzy (materského jazyka, dejepis, literatúra, zemepis, matematika, fyzika, 

chémia, prírodopis, biológia, spev, hudba, kreslenie, modelovanie, tesnopis). 

2. Praktické kurzy - boli orientované profesionálne, napr. pre obchodníkov, 

poľnohospodárskych pracovníkov, verejných úradníkov, práce v laboratóriách a dielňach. 

3. Prednáškové kurzy - išlo o populárne verejné prednášky pre väčšie množstvo účastníkov na 

všeobecne známe a časovo aktuálne témy - politické, sociálne, hospodárske, cestopisné, 

vychovávateľské - a patrili sem i výklady v múzeách, galériách, exkurzie do rôznych 

závodov a vychádzky na pamätné miesta. 

4. Odborné krúžky - združovali záujemcov, ktorí sa intenzívne zaujímali o niektorý odbor a 

ťažisko bolo v samoštúdiu návštevníkov kurzu. 

5. Besedy - mali spoločenský charakter zábavy s cieľom spoločenskej kultivácie, estetizácie 

správania a poznávania kultúrnych, hudobných a literárnych výtvorov a diel. 

Všetky tieto podoby ľudových škôl mali voľný charakter, nemali presne určené 

dodržiavanie obsahu a postupu, ich činnosť a rozvoj záležali predovšetkým od miestnej 

iniciatívy. Štátne podpora pre ich činnosť sa udeľovala najúspešnejším ľudovým školám - s 

presnou evidenciou a dobrou úrovňou. 

Od r. 1926 sa ustálili 2 typy ľudových škôl - večerné a internátne, ktoré trvali 2 - 3 

mesiace a zriaďovali sa iba ako ľudové školy 3. stupňa, t.j vyššie ľudové školy. 

Ľudové školy mali spoločnú úlohu: "Udržiavať občanov, ktorí ukončili školu v duševnej 

činnosti, podporovať rozvoj ich duševných a mravných síl, poskytovať nadaným a snaživým 

jednotlivcom prístup k doplňovaciemu a pokračovaciemu všeobecnému vzdelaniu a 

predovšetkým poskytnúť všetkým občanom čo najlepšiu občiansku výchovu z hľadiska potrieb 

demokracie, aby sa stali vzornými členmi rodín, zdatnými pracovníkmi vo svojom povolaní a 

uvedomelými činiteľmi v občianskom a spoločenskom živote, schopnými vodcami zdravého 

vývoja demokracie." (Řehořková 1985, s. 52) Uvedenú úlohu napĺňali ľudové školy 

prostredníctvom svojich troch stupňov: 
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1. Nižšia ľudová škola – bola zriaďovaná v obciach, kde nebola stredná škola, učebná látka 

bola podobná meštianskej škole. Učebný rok mal dva semestre: jesenný (od októbra do 

Vianoc) a zimný (január – apríl). 

2. Ľudová škola – zakladaná v mestách strednej veľkosti, kde boli stredné školy, vyučovali na 

nej stredoškolskí profesori, obsah sa približoval strednej škole a vyučovalo sa od októbra do 

konca apríla. 

3. Vyššia ľudová škola, nazývaná podľa vzoru z Dánska aj ako ľudová univerzita. Obsah sa 

blížil úrovni vysokoškolského štúdia, ročník mal aspoň 200 hodín (2/3 výchova a všeobecné 

vzdelanie, 1/3 odborné vzdelanie) a trval od októbra do konca apríla. Pre jej zriadenie muselo 

dať súhlas MŠaNO. 

Na základe výnosu MŠaNO č. 118 920 z 10. novembra 1923 o bezplatných kurzoch pre 

nezamestnaných, ktorý bol doplnený výnosom zo 7. júna 1932 č. 48 067 o verejnej osvetovej 

starostlivosti o nezamestnaných, sa začali realizovať bezplatné kurzy pre nezamestnaných. 

Usporadúvali sa od r. 1923 do r. 1926 a následne najmä v období hospodárskej krízy v r. 1929 – 

1933, kedy počet nezamestnaných dosiahol takmer 1 milión a vzhľadom k priemyselnej kríze a 

rastúcej nezamestnanosti. Financovali ich OOK a OOZ z dotácie MŠaNO. Kurzy obsahovali 2 

časti: 

a) všeobecno-vzdelávacia časť - štát, formy štátu, právo a zákony, ústava, zem a človek, 

pozemková reforma, peňažný trh, obchod, vznik ČSR, zdravoveda a pod.; 

b) odborná časť - podľa miestnych pomerov, potrieb a predchádzajúceho vzdelania a 

zamestnania (jazyková výučba, stenografia, písanie na stroji, účtovníctvo, technické 

predmety). 

Na kurz sa muselo prihlásiť najmenej 40 evidovaných nezamestnaných (Jelínek 1936, s. 

64), mal mať celkový rozsah najmenej 30 hodín a denná výučba mala prebiehať v rozsahu aspoň 

3 hodiny za sebou. 

Priekopníkom zapojenia univerzít do vzdelávania dospelých bol James Stuart (1843 – 

1913), ktorý rozpracoval a v praxi prvýkrát realizoval ideu univerzitnej extenzie, novej formy 

vzdelávania dospelých. Prvé vzdelávacie úsilia J. Stuarta a jeho kolegov z Trinitty College 

(Cambridge University) sa zamerali na organizovanie systematických vzdelávacích kurzov pre 

ženské organizácie, mechanické inštitúty a osvetové spoločnosti. Podľa vzoru z veľkej Británie 

boli univerzitné extenzie v Čechách už od r. 1898 a v dobe existencie ČSR pôsobili 3 samostatné 

extenzie: pražská, brnenská a bratislavská, ktoré splynuli do tzv. Extenzie českosl. vysokých 

škôl.  
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Na základe stanov, schválených MŠaNO dňa 16. júna 1926, mali za úlohu: "Poskytovať 

všetkým vrstvám obyvateľstva príležitosť získavať vzdelanie a prehlbovať ho na vedeckom 

základe, aby bolo docielené duševné a mravné povznesenie československého ľudu." (Horna, 

Opravil, Paulová, 1928, s. 7) 

Extenzie poskytovali vzdelanie: 

a) všeobecné 

b) odborné 

c) kritické - schopnosť samostatne a kriticky myslieť. 

Podujatia extenzií boli verejne prístupné, za malý režijný poplatok, zúčastniť sa ich mohol 

každý bez zvláštneho dokladu o predchádzajúcom vzdelaní. 

Prakticky sa univerzitné extenzie realizovali vo forme: 

1. Kurzy a prednášky v sídelných mestách univerzít, na účet  príslušných univerzít. 

2. Prednášky v obciach na základe žiadosti a platby miestnych  organizátorov. 

K rozšíreniu činnosti i k celkovému zlepšeniu efektívnosti prednáškovej aktivity prispel 

i výnos Ministerstva vnútra ČSR zo dňa 30. marca 1920, č. 16.260, ktorým bola zrušená 

povinnosť extenzie ohlasovať svoje prednášky policajným a politickým úradom. Od tejto doby 

mohli extenzie slobodne usporadúvať prednášky po celom území ČSR. 

Už rok po zriadení štátu sa objavovali snahy o vytvorenie ústredia, ktoré by koordinovalo 

osvetové snahy na území Slovenska, pripravovalo odborníkov a vydávalo náučnú literatúru 

v snahe o povznesenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Nadšenci tejto idey zvolali na deň 15. 

septembra 1919 poradnú schôdzku, na ktorej bol zvolený prípravný výbor a dňa 15. novembra 

1919 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Osvetového zväzu pre Slovensko. Prvým 

predsedom výboru sa stal Karel Jelínek, ktorý pôsobil v Bratislave od roku 1919 ako školský 

inšpektor, od roku 1922 ako zemský školský inšpektor na Slovensku a od r. 1930 bol na Referáte 

Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave prednostom odboru s názvom Umenie, 

osveta a knižnice. Už za rok svojej činnosti vykazoval Osvetový zväz pre Slovensko 50 

prednášok, dve veľké oslavy historických dní, zájazd k hrobu Milana Rastislava Štefánika na 

Bradlo, 4 vychádzky, 4 divadelné predstavenia, koncert, akadémiu, panychídu, 4 detské besiedky 

a mal spoluúčasť pri usporiadaní akcie „Slovenský máj“. (Zbaviteľ 1928, s. 141) 

Osvetový zväz pre Slovensko vykonával i funkciu Mestského osvetového zväzu 

v Bratislave, Okresného osvetového zboru pre mesto Bratislava a bratislavský okres, postupne 

nadväzoval kontakty s inými okresnými osvetovými zbormi a miestnymi osvetovými komisiami. 

Zaslúžil sa o zriadenie verejnej čitárne v Bratislave a knižnice Osvetového zväzu pre Slovensko 

(1921), zúčastňoval sa na prednáškach univerzitných extenzií, spolupracoval pri ustanovení 
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miestnych osvetových komisií a okresných osvetových zborov, usporadúval kurzy pre 

osvetových pracovníkov, osvetové školy s prednáškami, jeho pracovníci sa zúčastňovali na 

podujatiach iných organizácií, od roku 1925 si začal vytvárať vlastnú ústredňu diapozitívov 

s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Pri desaťročnej bilancii aktivít sa členovia mohli pochváliť, 

že usporiadali 1011 prednášok, 99 kurzov v rozsahu 1356 hodín, 52 divadelných predstavení, 

227 biografických vzdelávacích predstavení, 46 bábkových hier, 11 ľudových besied, 72 

detských besied, 75 akadémií, 23 vychádzok, 17 výstav, 110 koncertov, 32 slávností a 39 iných 

podujatí, ktorých sa celkovo zúčastnilo 568 355 poslucháčov „Na jeden rok pripadá priemerne 

180,8 podnikov s priemerným počtom 314,3 účastníkov.“ (K. J. 1929, s. 73) 

Významnou aktivitou, ktorou Osvetový zväz ovplyvňoval vývoj osvetovej činnosti na 

Slovensku, bolo zvolávanie zjazdov osvetových pracovníkov Slovenska a Podkarpatskej Rusi, 

zameraných najmä na funkcionárov okresných osvetových zborov a miestnych osvetových 

komisií. Tieto zjazdy ponúkali osvetovým pracovníkom vypočuť si aktuálne teoretické 

východiská pre šírenie osvetovej činnosti, ako i praktické skúsenosti osvetových pracovníkov. 

Na záver rokovania zjazdov boli prijímané rezolúcie, ktoré mapovali aktuálny stav v oblasti 

ľudovýchovy a signalizovali kompetentným orgánom, najmä ministerstvu školstva a národnej 

osvety, nedostatky a problémy, ktoré bránili v efektívnej činnosti pracovníkom okresných 

osvetových zborov a miestnych osvetových komisií. 

Pracovníci Osvetového zväzu si plne uvedomovali nevyhnutnosť poskytovania vzdelania 

dievčatám a ženám, a to hlavne i v tom ohľade, že v mnohých odľahlých oblastiach pretrvávali 

predsudky k postaveniu žien v spoločnosti. Na tento pálčivý problém poukázal napr. M. Dzurek 

na zjazde ľudovýchovných pracovníkov v Spišskej Novej Vsi dňa 10. júla 1929 vo svojom 

vystúpení s názvom Organizácia kurzov pre ženy: „Dávny predsudok, zakorenený zvlášť 

u najnižších vrstiev, že vzdelanie je potrebné len pre mužov, na mnohých miestach dodnes trvá.“ 

(Dzurek,1929, s. 11) Pri zostavovaní osnov kurzov navrhoval rozdeliť kurzy na prakticky 

orientované (napr. varenia, šitia, domáceho hospodárstva, domácej hygieny, starostlivosti o deti) 

a teoretického charakteru, zamerané na celkový duševný rozvoj a zároveň i ako príprava pre 

verejné účinkovanie. Vyššia vzdelanosť ženskej populácie bola nevyhnutnou požiadavkou nielen 

v súvislosti s plnením ich roly manželky a matky, ale aj so snahou o ich väčšie zapojenie do 

spoločenského a kultúrneho života. K tomuto účelu bol Ministerstvom školstva a národnej 

osvety v Prahe vydaný Výnos č. 112.234 zo dňa 10. októbra 1924, ktorý prikazoval okresným 

osvetovým zborom usporadúvať kurzy pre ženy.  

Významným momentom v novodobej histórii osvetového pôsobenia bolo vydávanie 

ľudovýchovného mesačníka s názvom „Náš ľud – ľudovýchovný vestník pre Slovensko“, ktorý 
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vychádzal v rokoch 1928/1929 – 1937/1938. Karel Jelínek, predseda Osvetového zväzu pre 

Slovensko, v úvodnom slove definoval, že časopis: „chce byť a iste bude skutočnou hodnotou 

pre ľudovýchovných pracovníkov. Chce a bude donášať myšlienky, skúsenosti, podnety a túžby, 

jak docieliť po usilovnom pozorovaní, rozmýšľaní, porozumení ľudu a cítení s ním správneho 

pochopenia života, jeho ľudských radostí a bolestí, jeho snáh i boja v práci smerujúcej 

k zlepšeniu a zdokonaleniu slovenského národa po stránke mravnej, hospodárskej, sociálnej, 

spoločenskej a zdravotnej. Chce sa usilovať, aby terajší, budúci slovenský človek bol ľudskejší, 

hlbší a čestnejší po stránke náboženskej a povahovej, ušľachtilejší po stránke citovej, chce 

zosilňovať jeho vôľu, zbystriť rozum a myslenie, skrátka – chce pracovať k povzneseniu celého 

života nášho Slováka.“ (Jelínek 1928, s. 1) Autori mali ponúkať čitateľom jednak teoretické 

články, ale dôraz mal byť podľa K. Jelínka kladený na skúsenosti, rady, úvahy, ktoré boli získané 

z konkrétnej výchovno-vzdelávacej praxe ľudovýchovných pracovníkov, metodikov 

prednášateľov a pod. Časopis mal svoje stále rubriky: články, knižnice, praktické pokyny, 

historický kalendár, redakčné správy, obežníky a i. Aj keď pôvodne mali v časopise prevažovať 

články a rady vychádzajúce z praktických skúseností, redakčná rada postupne uverejňovala 

i teoretické a metodické príspevky. Náš ľud dával priestor pre vyjadrenie všetkým záujemcom, 

ktorí sa chceli podeliť s ostatnými o svoje názory a praktické skúsenosti a vo svojej dobe sa stal 

dôležitou osvetovou tlačovinou a predchodcom neskôr vydávaných osvetových časopisov.  

Postupne, s rozširujúcou sa paletou obsahového zamerania Osvetového zväzu pre 

Slovensko, vytvorili sa v ňom pracovné odbory: 

 lútkový odbor,  

 filmový a diapozitívny odbor,  

 odbor mimoškolskej výchovy mládeže,  

 prednáškový odbor,  

 odbor pre školský rozhlas,  

 odbor priateľov literatúry pre mládež,  

 rádiový odbor,  

 rekreačný odbor,  

 umelecký odbor,  

 odbor školskej a ľudovej zrakovej výchovy. (Kraus 1936, s. 72) 

Pod gesciou Osvetového zjazdu pre Slovensko vyšli pre osvetových a kultúrnych 

pracovníkov nasledovné publikácie: Zjazd ľudovýchovných pracovníkov v Štub. Tepliciach. 

(Vhodná pomôcka pre ľudovýchovných pracovníkov.); Desať rokov lútkárstva na Slovensku. 
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(Príručka pre lútkárov.); Pamätník oslavy príchodu českoslov. vlády do Bratislavy. (Historická 

brožúra o príchode československej vlády do hlavného mesta Slovenska.); Dr. Ivan Hálek: Ako 

ozdraviť našu dedinu; Milénium svätováclavské 929 – 1929; E. Pavlák: Skioptikon a jeho 

obsluha; Dr. J. Müller: Peniaze a gazdovanie s nimi; Ako písať pamätnú knihu obecnú; Dr. J. 

Choutka: Ľudovýchovná práca v službe hospodárskej budúcnosti vidieku; K. Jelínek: Príručka 

pre osvetových pracovníkov; Zoznam slovenských kníh, vhodných pre obecné verejné knižnice; 

Námety pre rozpravy na ľudových besedách r. I; Námety pre rozpravy na ľudových besedách r. 

II. 

 

Záver 

Organizačné a legislatívne základy dnešného ponímania osvetovej práce boli budované 

na základe nového štátneho útvaru – Československej republiky. Jej vznik umožnil prijať zákony 

a vyhlášky, ktoré v našej histórii prvýkrát komplexne organizačne a obsahovo riadili oblasť 

výchovy a vzdelávania dospelých, umožnili vznik špecifických osvetových inštitúcií, prípravu 

odborných pracovníkov a účelové dotácie pre túto oblasť. Rôznorodá a bohatá činnosť 

Osvetového zväzu pre Slovensko podstatne prispela k tomu, že osvetová činnosť sa po prvýkrát 

v našich podmienkach začala realizovať systematicky, sústavne, so stabilným a vzdelaným 

personálnym zabezpečením, na postupne rozpracovávanej teoretickej báze. Jeho ideové 

východiská boli ovplyvňované myšlienkami hlasistov a prezidenta T. G. Masaryka, začo bol 

v predchádzajúcom období kritizovaný ako nástroj buržoáznej propagandy s idealistickou 

koncepciou. 

 

Literatúra: 

BAKOŠ, S., ed. 1996. Antológia dejín slovenskej osvety. III. Bratislava: Národné osvetové 

centrum. ISBN 80-7121-102-8 

ČEČETKA, J. 1943. Príručný pedagogický lexikón. II. Martin: nakladateľstvo Kompas.  

DZUREK, M. 1929. Organizácia kurzov pre ženy. Náš ľud, roč. II, č. 1, 15. septembra 1929, s. 

11. 

GALLO, J. a K. ŠKODA. 1986. Dejiny pedagogiky dospelých. Bratislava: SPN. 

HORNA, R., J. OPRAVIL a M. PAULOVÁ. 1928. Extense československých vysokých škol 

v Republice československé v třicetiletí 1898 – 1928. Praha: Grafia. 

CHLUP, O., J. KUBÁLEK a J. UHER, eds. 1938. Pedagogická encyklopedie. I. díl. A – Ko. 

Praha: Novina. 

JELÍNEK, K. 1928. Úvodné slovo. Náš ľud, roč. I, č. 1, 23. októbra 1928, s. 1. 



133 

 

JELÍNEK, K. 1936. Príručka pre osvetových pracovníkov. Bratislava: Osvetový zväz pre 

Slovensko. 

KRAUS, F. 1936. Knihovníctvo a ľudovýchovné snahy na Slovensku. In ŽITAVSKÝ, A. S., ed. 

Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka. I. diel. Bratislava: 

Vydavateľstvo Pamätníka slovenského školstva, s. 68-72. 

K. J. 1929. Osvetový zväz pre Slovensko. Náš ľud, roč. 1, č. 7, 15. apríla 1929, s. 73. 

LAUCKÝ, G. 1936. Poslanie ľudovýchovy na Slovensku. In ŽITAVSKÝ, A. S., ed. Pamätník 

slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka. I. diel. Bratislava: 

Vydavateľstvo Pamätníka slovenského školstva, s. 76-78. 

LUKÁČ, E. 2013. Význam Osvetového zväzu pre Slovensko pre výchovu a vzdelávanie 

dospelých v Československej republike. In LUKÁČ, E., ed. Metamorfózy edukácie I. Prešov: 

Prešovská univerzita v Prešove, s. 49-63. ISBN 978-80-555-0950-1 

LUKÁČ, E. 2015. Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých. Prešov: Fakulta 

humanitných a prírodných vied. ISBN 978-80-555-1319-5 

OROSOVÁ, M. 2016. Osveta, súčasť výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku. In 

KÁZMEROVÁ, Ľ. a kol. Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích 

prostriedkov na Slovensku (1918 – 1945). Bratislava: Historický ústav SAV, s. 11-26. ISBN 

978-80-224-1536-1 

PASIAR, Š. 1975. Dejiny výchovy dospelých na Slovensku. Bratislava: Obzor. 

PASIAR, Š. a P. PAŠKA. 1964. Osveta na Slovensku. Jej vznik, počiatky a vývoj. Bratislava: 

vydavateľstvo Osveta. 

PASIAR., Š. a P. PAŠKA. 1969. Vzdelávanie ľudu na Slovensku. Náčrt jeho vývoja od 

prvopočiatkov až po súčasnosť. Bratislava: Osvetový ústav. 

PAVLÍK, O, ed. 1984. Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. A – O. Bratislava: Veda. 

PAVLÍK, O., ed. 1985. Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P – Ž. Bratislava: Veda. 

ŘEHOŘKOVÁ, M. 1985. Vývoj výchovy a vzdělávání dospělých. Brno:  FF  Univerzity J. E. 

Purkyně. 

ŠKODA, K. 1960. Osvetová práca v predmníchovskej republike. Osvetový zborník, roč. 2, č. 5, 

s. 14-27. 

ŠKODA, K. a P. PAŠKA. 1977. Dejiny osvety v Československu 1918-1975. Bratislava: Obzor. 

TRNKA, T. 1946. Lidová výchova, její theorie, složky, methody a organisace. Praha: Nákladem 

Masarykova lidovýchovného ústavu. 

ZBAVITEĽ, A. 1928. Ľudovou výchovou k zaisteniu slobody. Praha: Štátne nakladateľstvo. 



134 

 

 

Príspevok je súčasťou riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0303/17 „Výchova a vzdelávanie 

dospelých na Slovensku v podmienkach existencie ČSR (1918 – 1938)“. 

 

Identifikačné údaje 

Doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. 

Katedra andragogiky FHPV PU v Prešove 

ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov 

E-mail: eduard.lukac@unipo.sk 

 

Doc. PhDr. Vladimír Frk, CSc. 

Katedra andragogiky FHPV PU v Prešove 

ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov 

E-mail: vladimir.frk@unipo.sk 

  

mailto:eduard.lukac@unipo.sk

