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Udalosti z roku 1918 boli nepochybne dôležitým medzníkom pre ďalšiu existenciu evanjelikov a 

odštartovali obdobie, ktoré vnímame ako kľúčové v dejinách samostatnej slovenskej evanjelickej 

cirkvi a. v. Po vzniku Československa bolo prirodzené prihlásenie sa slovenských evanjelikov k no-

vému štátu, ktorého demokratický charakter vytváral vhodné podmienky ku tvorbe jej vlastnej auto-

nómnej histórie. Pre jednotnú uhorskú evanjelickú cirkev táto situácia znamenala zánik (keďže admi-

nistratívna moc cirkvi závisela od štátneho zriadenia, na ktorého území sa nachádzala) a evanjelici si 

v novovzniknutom nástupníckom štáte museli zriadiť svoju cirkev (bližšie Sokolová, 2007). Sídla 

biskupov bývalej cirkvi boli mimo hraníc ČSR, a tak nová cirkev bola dočasne bez vedenia. 

V tejto situácii jej predstavitelia požiadali o pomoc ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, 

Vavra Šrobára, ktorý vo februári 1919 vymenoval generálnu radu, ako orgán dočasne spravujúci cir-

kev, s paritným zastúpením  duchovného a svetského stavu. Za dočasných funkcionárov boli zvolení – 

za administrátora biskupstva Západného dištriktu bol zvolený Samuel Zoch, pre Východný dištrikt bol 

zvolený Juraj Janoška. Ich voľba a zároveň budúca funkcia bola potvrdená na synode v Trenčian-

skych Tepliciach v roku 1921, kde sa evanjelická cirkev dočkala aj svojej ústavy – konštitúcie (bližšie 

Žitňan, 2006) Tento postup vzniku a konštituovania novej cirkvi, ako ho veľmi stručne uvádzame, sa 

uskutočňoval v pozadí formovania nového československého štátu. Ďalšia existencia evanjelickej 

cirkvi sa prirodzene nezaobišla bez komplikácií, napríklad aj v nami skúmanej oblasti evanjelického 

školstva.  

K prvým krokom štátu v oblasti školstva patrilo v čo najkratšej dobe odstrániť maďarčinu zo škôl 

a jedným z uskutočnených riešení bolo ich poštátnenie. Tento proces bol veľmi zdĺhavý, najväčšmi 

s cirkevnými školami, ktoré si cirkev financovala z vlastných zdrojov a tak sa tomuto procesu pocho-

piteľne bránila. Evanjelici boli presvedčení, že na zjednotenie školstva mali vplyv aj proticirkevné 

živly, a že: „tomuto heslu padli za obeť takmer všetky cirkevné stredné školy, všetky učiteľské ústavy a 

ev. a. v. ľudových škôl 21 %.“
1
  

 

                                                      
1
 Téme poštátnenia cirkevných stredných škôl sa venoval časopis Cirkevné listy veľmi často vo svojej rubrike 

Rozhľady, alebo Z cirkevného života. V rokoch 1933 – 1936 to už bola príloha Školský obzor, ktorú redigoval Andrej 

Žiak. Hlavná myšlienka článkov je veľmi podobná, evanjelická cirkev bola za poštátnenie jej škôl len v najnutnejších 

prípadoch z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, keď nebola iná možnosť pre ich zriaďovateľov. In Cirkevné 

listy. 1936, roč. 50, č. 1, s. 12. alebo: „ja prosím slávny konvent, aby sa nedal strhnúť krásnymi rečami a zvučnými 

heslami, ani za poštátnenie, ani proti poštátneniu cirkevných škôl, ale aby vždy len s prípadu na prípad posudzoval 

otázku tej-ktorej školy a tam, kde je cirkev v takom položení, že si môže udržať svoje cirkevné školy – aby ich udržal – 

ale kde nie je cirkev v stave udržiavať si školu, tam aby poštátneniu nijakých prekážok nestaval do cesty.  In: Archív 

LOS ECAV, Liptovsko-oravský seniorát, kr. 2, Zápisnice generálneho konventu SECAV, Zápisnica z roku 1924, s. 6. 
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Evanjelická cirkev v podstate od svojho vzniku mala záujem o vzdelanie svojich príslušníkov, pre-

to podporovala každé úsilie o zriadenie školy, ako miesta formovania mladej generácie. Keďže sa 

v evanjelickej cirkvi neustále zdôrazňovala potreba čítania Biblie, bola nevyhnutná a zároveň priro-

dzená potreba čítania v materinskej reči. Takto sa v ľuďoch popri vzdelanosti postupne upevňovalo aj 

ich národné uvedomenie. Najvýraznejšie to bolo vidieť v 19. storočí a na začiatku 20. storočia. Škola 

bola pre túto cirkev neodmysliteľnou súčasťou jej fungovania, evanjelickí učitelia boli vnímaní ako 

nositelia vedomostí a samozrejme duchovných hodnôt pre mládež a spoločnosť.
2
 Vzťah evanjelickej 

cirkvi bol ku školám a učiteľom veľmi pozitívny, priam silný, úzko súvisiaci a ovplyvňujúci sa navzá-

jom, čo bude z obsahu príspevku jednoznačne zrejmé. A ambíciou cirkvi bola výstavba školy pri kaž-

dej evanjelickej fare. V roku 1921 bolo na Slovensku 2458 ľudových škôl, z toho 395 bolo evanjelic-

kých (bližšie Magdolenová, 1982). V nasledujúcej tabuľke uvádzame štatistické údaje o školách a 

žiakoch z rokov, ktoré nám boli v archívnych fondoch dostupné a ktoré spadajú do nami skúmaného 

medzivojnového obdobia. 

 

Tabuľka počtu ev. ľudových škôl a žiakov vo vybraných rokoch medzivojnovej ČSR 

Rok 
Východný dištrikt Západný dištrikt 

spolu žiakov 
  spolu ľud. 

škôl ev. školy žiaci ev. a. v.  ev. školy žiaci ev. a. v.  

1927 252 10 198 264 11 147 21 345 516 

1929 253 12 512 225 13 527 26 039 478 

1935 228 15 269 209 12 510 27 779 437 

 

Najviac, 80 %, evanjelických detí navštevovalo Podtatranský, Bratislavský a Novohradský senio-

rát. V Tekovskom a Nitrianskom senioráte to bolo menej ako 40 %. Vo Východnom dištrikte bola 

vyššia koncentrácia evanjelických ľudových škôl. Percentuálne hodnoty počtu evanjelických ľudo-

vých škôl či žiakov, udávané v zápisniciach generálnych konventov či Ruppeldtovom Almanachu 

klesajú v tých oblastiach, kde dochádzalo ku zoštátneniu škôl.
3
  

Dočasný správny orgán evanjelickej cirkvi po vzniku ČSR, generálna rada, na svojom zasadnutí 

30. septembra 1920 uzavrela niekoľko nariadení, upravujúcich systém na ľudových školách, o ktorých 

krátka informácia nám pomôže utvoriť konkrétnejší obraz o vtedajších školských peripetiách. Jedným 

z nariadení bolo ponechať skúšky na ľudových školách s presvedčením, že takto sa viac vzbudí o 

školu záujem, rodičia tak budú dbať na riadne navštevovanie školy a aj jej ukončenie. Ukončenie 

školského roku na dedinských školách bolo určené na 15. júna a na mestských školách na 30. júna. 

Pre zjednodušenie administratívy v školstve bolo nariadené vydávanie jednotných tlačív. Veľkú úlohu 

v zjednocovaní školského systému zohrali jednotné učebnice, ktoré expedoval postupne do všetkých 

škôl vydavateľsko-kníhkupecký účastinársky spolok Tranoscius, s autorskými právami na ich tlač a 

distribúciu. Ďalej sa pripomínalo, že vyučovanie náboženstva je povinné, a tak hodiny náboženstva 

musí navštevovať každý žiak. Tam, kde je to bolo možné, mal by náboženstvo vyučovať kňaz. Na 

vypracovanie učebných osnov bol generálnou radou zostavený výbor na čele s predsedom Jánom 

Lichnerom
4
. Budovanie školského systému v tejto konfesii nadobudlo platnosť a právny charakter 

povolením zriaďovať a udržiavať cirkevné školy ústavou československej republiky z roku 1920. 

Tieto samozrejme spadali pod štátny dozor a vzťahovali sa na ne štátne predpisy. Podrobnejšie roz-

pracované pravidlá, práva a povinnosti, týkajúce sa fungovania školského systému v evanjelickej 

                                                      
2
 Fedor Ruppeldt vo svojom Almanachu píše: „...cirkevná škola má prvotriedny význam v cirkvi ako štepnica bu-

dúcnosti a že učitelia sú tak ako kňazi spolupracovníkmi na vinici Pánovej.“ In RUPPELDT, F. et al. Almanach cirkvi 

evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930). Martin: Tníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1930, s. 45. 
3
 Archív LOS, Liptovsko-oravský seniorát, kr. 2, Zápisnice generálneho konventu SECAV, 1919-1940. 

4
 Lichner, Ján (1882 Blažovce – 1964 Bratislava), evanjelický kňaz, študoval v Banskej Štiavnici – označený za 

pansláva a vylúčený, teológiu študoval v Bratislave a v Rostocku. Kaplán v Starej Turej, farár v Brezovej pod Brad-

lom. Po roku 1918 jeho zásluhou bola zriadená slovenská meštianska škola, zúčastnil sa budovania Štefánikovej mo-

hyly, účastník SNP (Uhorskai, 1997, s. 159). 
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cirkvi boli zakotvené aj v jej ústave
5
, ako základnej právnej norme, v samostatne vyčlenenej časti 

Školstvo a výchova mládeže.
6
 Táto skutočnosť nám tiež potvrdzuje, aký dôležitý význam prikladali 

evanjelici vzdelávaniu.
7
  

V období prevratu bolo náročné udržať si slovenské evanjelické školstvo, a to aj keď sa situácia 

vyvíjala z národného hľadiska priaznivo, vyskytli sa nové prekážky, hlavne existenčného charakteru. 

Keďže centrum cirkvi bolo na maďarskom území, tak aj prostriedky z fondov a základín
8
 zostali po 

odlúčení v Maďarsku. Ani štátna správa nedokázala po mnohé roky tieto prostriedky pre cirkev získať 

späť.
9
 Republika sa po svojom vzniku zaviazala previesť záväzky bývalého štátneho zriadenia voči 

cirkvi zákonom č. 875/1919. Týkalo sa to samozrejme aj cirkevného školstva. Napriek tomu cirkevné 

školy čoraz viac pociťovali nedostatok financií, klesal počet žiakov evanjelického a. v. vierovyznania. 

Platy učiteľov boli podstatne nižšie ako platy štátnych učiteľov (bližšie Žitňan, 2006). Zavedenie 

osemročnej školskej dochádzky vyžadovalo nové priestory, väčší počet učiteľov a pre cirkevných 

zriaďovateľov to predstavovalo veľkú finančnú záťaž. Mnohé cirkevné zbory boli nútené sa svojich 

ľudových škôl vzdať, čo však bolo kritizované zo strany cirkevnej vrchnosti na spoločných poradách 

a konventoch. V Cirkevných listoch nachádzame často sa opakujúce vyjadrenia s podobným obsa-

hom: „Niekoľko cirkevných škôl bolo zobecnených a zoštátnených. Ako pozorovať, každého roku pri-

chodia pred naše najvyššie konventy žiadosti zborov o povolenie odbremeniť sa od školy. Okolnosti sú 

také, že v niektorých prípadoch niet východiska, cirkevnej školy sa treba zriecť. Predsa ostáva však 

dojem, že naši cirkevníci ľahko prepúšťajú školy obci, či štátu“ (bližšie Žiak, 1935) alebo „školy naše 

sú hradbou nášho ducha. Bráňme si ich, kým môžeme, a zvlášte, keď ničím nemáme zaručené, že v 

akom duchu bude viesť štát svoje štátne školy. Neprepúšťajme si drahé dedičstvo otcov ľahkomyseľne, 

a to tobôž nie za misu šošovice, kvôli odľahčeniu ťarchy cirkevnej dane“. K tomu nedostatok učebníc, 

učebných plánov a učebných osnov podľa aktuálnych pomerov. Učitelia si museli poradiť podľa 

vlastného uváženia. V niektorých školách došlo k veľkej výmene pedagógov, čo pochopiteľne tiež 

komplikovalo vyučovanie. Stávalo sa, že učitelia odchádzali slúžiť ako dobrovoľníci ku vojsku. Vy-

skytovali sa aj prípady, kedy učiteľ nezodpovedne pristupoval ku svojej práci,
10

alebo za učiteľa škol-

ský referát dosadil katolíckeho katechéta.
11

 Je pozoruhodné, že evanjelici a evanjelické školstvo aj 

napriek týmto skutočnostiam vykonalo vďaka svojej autonómii mimoriadne užitočnú prácu s cieľom 

zachovania národnej svojbytnosti (bližšie Uhorskai, 2002). Môžeme tak vyjadriť presvedčenie, že v 

akejkoľvek komplikovanej situácii vždy existovali silné a životaschopné zbory, ktoré zvrátili bezná-

dejnú situáciu svojich škôl, smerujúcich k zániku. 

Na evanjelické ľudové školy boli prijímané deti rôznych konfesií, evanjelické náboženstvo nebolo 

podmienkou, školy navštevovali dokonca aj žiaci židovského náboženstva. Po roku 1925 došlo na 

Slovensku ku zjednoteniu organizácie škôl na nižší stupeň (ľudová škola) a vyšší stupeň (meštianska 

škola 4-ročná). Zriaďovateľom bol štát alebo cirkev. Žiak sa mohol uchádzať o ďalšie štúdium po 

                                                      
5
 Presný názov dokumentu: Ústava cirkve evanjelickej augšpurského vyznania na Slovensku, schválená 14. 5. na 

synode v Trenčianskych Tepliciach, potvrdená československou vládou 10. 5. 1922 zákonom č. 61/1922 Zb. (Petrík, 

2001, s. 63). 
6
 „Cirkev ev. a. v. na Slovensku, odvolávajúc sa na 26 zákonný článok z roku 1790 – 1791 a na svoje neodtajiteľ-

né zásluhy o národ slovenský, nadobudnuté vydržiavaním cirkevných škôl velikými obeťami v minulosti, a s druhej 

strany verná tradíciám svojej minulosti a vedomá i dnes veľkého významu školstva podľa slov veľkého reformátora . 

In: Ústava cirkve evanjelickej augšpurského vyznania na Slovensku. Bratislava: Slovenská kníhtlačiareň, 1922, s. 39. 
7
 „Z toho vyplýva: a, aby sme sa v prvom rade starali o školskú mládež..(...) Čia je mládež, toho je budúcnosť.“ 

(Bodnár, 1920, s. 3). 
8
 Základina – názov pre nadáciu v minulosti. Prvé finančné základiny pre cirkevné ciele zriaďovali evanjelickí 

šľachtici od 16. storočia. Po skončení prenasledovania evanjelikov ich vytvárali jednotlivci aj spoločnosti. In PET-

RÍK, B. – RYBÁR, P. Evanjelická encyklopédia..., s. 417. 
9
 „Našim penzistom-učiteľom patrí časť z toho učiteľského penzijného fondu, ktorý ostal v Maďarsku, a naša re-

publika, keď je štátom, musí chcieť a musí vedieť vymôcť od Maďarov to, čo našim penzistom prislúcha.“ In: Archív 

Liptovsko-oravského seniorátu ev. cirkvi a. v. na Slovensku (Archív LOS ECAV), Liptovsko-oravský seniorát, kr. 7, 

Zápisnice 1895 – 1946, Dve zápisnice seniorálnych konventov liptovského seniorátu. 
10

 Napríklad obec Sokolče alebo palúčanská škola v Liptovskom Mikuláši. Podrobnejšie pozri: Archív LOS, kr. 7, 

Zápisnica seniorálnej rady ev. a. v. sen. liptovského.  
11

 Ústredný archív ECAV na Slovensku (ÚA ECAV), kr. I. Historické etapy. Generálna rada 1918 – 1937, Zápis-

nica o zasadnutí generálnej rady cirkve ev. a. v. na Slovensku zo dňa 18. 9. 1919. 
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ukončení ľudovej školy. Mal možnosť navštevovať meštianku, alebo učiteľský ústav. Učiteľov pre 

ľudové školy vychovávali učiteľské prípravky – tzv. preparandiá, v roku 1919 premenované na uči-

teľské ústavy. Evanjelická cirkev bola zriaďovateľom učiteľského ústavu v Prešove
12

a učiteľského 

ústavu v Banskej Štiavnici, do ich zoštátnenia v rokoch 1924
13

 a 1926 (bližšie Petrík – Rybár, 2001) 

Výber vyučujúcich do týchto zariadení bol závislý od rozhodnutia kuratória – rady zriaďovateľa. Sa-

mozrejme aj v týchto inštitúciách vládli ťažké pomery pre zlú finančnú situáciu a nedostatok učiteľ-

ských síl.
14

 Pred nástupom na štúdiá do evanjelického učiteľského ústavu museli uchádzači (ktorých 

na štúdium odporučil učiteľ či cirkevný zbor) preukázať svoje vedomosti na prijímacej skúške. Tu už 

platila podmienka príslušnosti ku evanjelickej cirkvi. Štúdium mohli absolvovať aj dievčatá. Pri ich 

vzdelávaní sa kládol väčší dôraz na konverzáciu v cudzích jazykoch, ovládanie domácich prác, vyší-

vanie a spev.
15

 Štúdium bolo spravidla štvorročné, po absolvovaní záverečnej skúšky získavali matu-

ritný diplom. (V čase existencie vysokých škôl títo absolventi niekedy nastúpili aj na vysokoškolské 

štúdium, domnievame sa, že kvôli udeleniu titulu.) Po povinnej školskej praxi sa museli učitelia pri-

hlásiť na skúšku spôsobilosti vyučovať na ľudových školách, až následne mohli nastúpiť na miesto 

riadneho učiteľa. Nastúpeniu však predchádzal povinný postup, zakotvený v ústave evanjelickej cir-

kvi. Učiteľ a kantor boli volení na zborovom konvente
16

, za účasti zborového predsedníctva. Kandidá-

ti na tieto funkcie boli zborovým predsedníctvom oznámení aj seniorátu. Čerství slovenskí absolventi 

učiteľských ústavov netúžili po práci v štátnych školách. Uprednostňovali cirkevné školy, kde mohli 

udržiavať národné povedomie bez častej kontroly školských dozorcov
17

a upevňovaním duchovných 

poznatkov, získaných počas štúdia.  

V prípade, že evanjelickej škole chýbal učiteľ, bol vypísaný tzv. súbeh, čiže výzva, ponuka na ob-

sadenie miesta v konkrétnom cirkevnom zbore. Súbehy boli často uverejňované v evanjelických pe-

riodikách, mali znenie s podobným obsahom: „Evanjelická a. v. dcérocirkev v Podhradí vypisuje 

súbeh na jednu učiteľskú stanicu svojej dvojtriednej evanjelickej a. v. ľudovej školy. Stanica bola 

uprázdnená odchodom učiteľky. Hlásiť sa môžu v prvom rade diplomované učiteľky. Plat zákonitý 

doplnený štátnym doplnkom. Príhlasy do 3. augusta prijíma evanjelický a. v. farský úrad v Suča-

noch.“
18

 Hľadanie vhodného učiteľa však malo aj iný postup. Ak predstavitelia cirkevného zboru 

poznali dobrého učiteľa, mali o ňom veľa informácií a mal dobré odporúčania, mohli ho osloviť vy-

pracovanou povolávacou listinou, vokátorom. Vokátor bola zmluva, ktorá obsahovala súpis všetkých 

práv a povinností kňaza alebo učiteľa, rovnako práva a povinnosti cirkevného zboru voči kňazovi. 

V roku 1937 bol vyhotovený vokátor učiteľovi Pavlovi Cholvádovi pre cirkevný zbor v hornoliptov-

skej obci Hybe, ktorý uvádzame ako príklad.  

„Ev. a. v. artikulárny cirkevný zbor v Hybiach vyvolil Vás vo svojom konvente dňa 1. augusta 1937 

za svojho definitívneho prvého kantor-učiteľa s právnou platnosťou odo dňa 1. septembra 1937. Ako 

kantor povinný budete: 

1. pri službách božích a všetkých obvyklých cirkevných obradoch – pohreboch, sobášoch atď.8kde 

kantorská spolupráca je potrebná, viesť nábožný spev a organom ho sprevádzať podľa pravidiel cir-

kvi ev. a. v. na Slovensku a podľa úpravy príslušného slova božieho kazateľa, 

2. zriadiť cirkevný spevokol, ak to miestne pomery dovolia, 

                                                      
12

 Založený v roku 1873, spojený s internátom. V rokoch 1922 – 1923 tu študovalo 90 žiakov z toho 40 evanjeli-

kov. V roku 1924 bol poštátnený. In ŠKROVINA, O. Šematizmus cirkvi evanjelickej augšburského vyznania na Slo-

vensku. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1924, s. 146.  
13

 Podrobnosti o tomto ústave uvádza biskupská správa VD z roku 1924. Archív LOS, kr. 5. Biskupská správa 

z roku 1924. s. 3. 
14

 ÚA ECAV, kr. I. Historické etapy. Generálna rada 1918 – 1937, Zápisnica o zasadnutí generálnej rady cirkve 

ev. a. v. na Slovensku zo dňa 30. 9. 1920. 
15

 Doplňujúce informácie, týkajúce sa učiteľov a učiteliek mi poskytla historička Mgr. Daniela Fiačanová, správ-

kyňa archívu ECAV Liptovský Mikuláš. 
16

 Konvent – (lat.) najvyššie cirkevné zhromaždenie zboru, seniorátu, dištriktu. Zborový konvent tvoria plnoletí 

členovia cirkevného zboru. Zhromažďuje sa podľa potreby, najmenej raz za rok. Jednou z jeho úloh je aj voľba a 

odvolávanie cirkevných predstaviteľov, delegátov na seniorálny konvent a zamestnancov cirkevného zboru (Petrík – 

Rybár, s. 421).  
17

 KOŠČO, J. Slovenský učiteľ s maďarským diplomom. Súkromný archív Ing. arch. Ondreja Mrliana, Hybe. 
18

 Súbehy. In Cirkevné listy. 1936, roč. 50, č. 15, s. 325. 
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3. miesto neprítomného alebo nemocného kňaza prečítať na službách božích výklad slova božieho 

a modlitbu. 

Ako učiteľ povinný budete: 

1. vyučovať a vychovávať naše dietky v tej triede a v tých ročníkoch, ako to s pádu na pád určené 

bude, 

2. kresťansko-evanjelickým smýšľaním a mravným kresťanským životom, dobrý príkladom pred-

chádzať v škole i mimo školy, 

3. v škole používať len také osnovy, rozvrhy a knihy, ktoré schválil i generálny konvent, 

4. navštevovať služby božie a k návšteve bohoslužieb napomínať i Vám sverené dietky (…) Vôbec 

očakávame od Vás, že vo svojom účinkovaní – už či v škole, či mimo školy – stále budete mať na pa-

mäti, že ste učiteľom slovenskej cirkvi evanjelickej a. v. My so svojej strany za verné a svedomité pl-

nenie Vašich povinností zabezpečujeme Vám okrem povinnej úcty a oddanosti tieto učiteľské dôchod-

ky: 

1. byt pozostávajúci z dvoch izieb a k nemu prislúchajúcich bočných stavísk 

2. záhradu v rozmere 4 ha 

3. náhradu miesto záhrady v sume ročitých Kč 20,- 

Kantorské dôchodky: 

1. Dve ofery: v druhú slávnosť vianočnú a svätodušnú 20,- Kč a 65,-Kč 

2. Pohrebná štóla á 5,-Kč
19

  

Vokátor bol vyhotovený vopred, pred voľbou učiteľa. Ten bol povinný preukázať svoju spôsobi-

losť, cirkevnú príslušnosť a štátne občianstvo. Ak nemal doklad o absolvovaní skúšky z prípravky, 

žiadala sa od neho previerka z náboženských predmetov, kde bola učiteľská stanica spojená s kantor-

stvom, musel preukázať aj znalosť spevu a hry na organ. Skúšku vykonával pred dištriktuálnym pove-

reníctvom. Do funkcie správcu cirkevnej školy mohol byť dosadený len definitívne prijatý učiteľ so 

stálym miestom v škole. Učitelia z iných štátov mohli byť volení len za predpokladu, že mali povole-

nie od štátu, príslušnej cirkevnej vrchnosti alebo od vlády. Ak bol učiteľ zvolený, jeho pôsobenie v 

cirkevnom zbore bolo zabezpečené ústavou doživotne, stal sa riadnym úradníkom zboru a bol bez-

prostredne podriadený cirkevnej vrchnosti (bližšie pozri: Ústava ECAV, 1922). Po nastúpení do funk-

cie podpisoval učiteľ zborom stanovenú prísahu. Ústava zahrňuje do svojich článkov aj zabezpečenie 

rodiny učiteľa v prípade jeho smrti a to poskytnutím platu a bytu po dobu pol roka od jeho úmrtia 

(bližšie Ústava ECAV, 1922).  

V súvislosti s odmeňovaním učiteľov je zaujímavé porovnať situáciu dedinských a mestských uči-

teľov. Vokátory zabezpečovali učiteľom na dedinách prevažne naturálne odmeny za vykonanú prácu. 

Keďže zlá finančná situácia neumožňovala obyvateľom obcí v medzivojnovom období odovzdávať 

plat vo forme peňazí, využívali možnosť podeliť sa s učiteľom s výsledkami svojho gazdovania, či 

poľnohospodárskej úrody. Učiteľ tak dostal vajíčka, mäso, obilie, drevo na kúrenie a podobne. Zatiaľ 

čo mestský učiteľ bol odkázaný na odmenu vo forme peňazí, ktoré častokrát ľudia nemali a preto sa 

dostával so svojou rodinou a deťmi do nepríjemnej hmotnej núdze.
20

  

Mentalita slovenského evanjelického učiteľa, ktorý bol dejinotvorným činiteľom, nie je v doteraj-

šom historickom výskume dôkladne zachytená. Evanjelický učiteľ bol pre obec či mesto, kde pôsobil, 

veľkou autoritou. Spolupracoval s kňazom pri rôznych kultúrnych podujatiach, krúžkoch či bohosluž-

bách. Práca učiteľa však nebola ľahká, preto si mladí ľudia museli dôkladne zvážiť výber tohto povo-

lania, ktoré sa od iných v mnohom líšilo. Mohli by sme povedať, že nemalo pevnú pracovnú dobu. 

Keď nastúpil mladý učiteľ na nové miesto, mal veľké očakávania a predstavy, ktoré postupne aj reali-

zoval. Avšak nie všade bolo jeho úsilie ocenené. Učiteľ bol aj správcom, kantorom, viedol zborový 

spev, nacvičoval divadelné predstavenia, zúčastňoval sa stretnutí mládeže, viedol rodičovské združe-

                                                      
19

 Archív LOS, Liptovsko-oravský seniorát, kr. 157, Školská agenda 1925 – 1942, Učiteľské (kantorské) vokátory. 

Pre porovnanie dôchodkov uvádzame úryvok z vokátora napísaného v Pribyline, 6. septembra 1925, adresovaný uči-

teľke Anne Poloncovej, rodenej Somorovej: „Dôchodok váš krem bytu so zahradkou, zabezpečujeme vám nasledovne: 

1. ročne 800,- Kč, ktoré vám kurátor cirkve v štvrťročných splátkach napred vyplácať bude. 2. Ohrevného dreva mäk-

kého dvadsať metrov (metrových polien) čo i porúbať sa dá, ročne obdržíte. 3. Prípadné dobrovoľné obete dané 

z konventu ev. a. v. cirkve pribylinskej.“  
20

 Archív LOS, Liptovsko-oravský seniorát, kr. 157, Školská agenda 1925 – 1942, Učiteľské (kantorské) vokátory. 
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nia, častokrát bol aj zapisovateľom a pokladníkom. Kvalita učiteľa bola podmienená vrúcnym vzťa-

hom ku deťom, snahou o pochopenie negramotných rodičov, ktorí vo vzdelaní nevideli význam a 

bránili deťom navštevovať školu.  

Učiteľ si starostlivo viedol triednu knihu, kde zaznamenával úplný dátum, názvy predmetov a roč-

níky, ktoré vyučoval, taktiež prípadné poznámky. Zaujímavé je si všimnúť, že v mnohých triednych 

knihách nenachádzame záznam o vyučovaní vo štvrtok. V tento deň bolo vynechané vyučovanie naj-

mä z dôvodu výročných sviatkov a konania bohoslužieb.
21

 Štvrťročne dostávali žiaci od svojho učite-

ľa školské správy (vysvedčenia). V roku 1931 boli žiaci prvého ročníka hodnotení z týchto predme-

tov: mravy (správanie), pilnosť (usilovnosť), náboženstvo, čítanie, prvouka, počty a merba (matema-

tika), písanie, spev, telesná výchova, vonkajší vzhľad písomných prác. V dolnej časti školskej správy 

sa uvádza povolenie na postup do vyššieho ročníka a miesta na podpis rodičov, alebo zákonných zá-

stupcov. Takto mal učiteľ potvrdené, že rodičia sú oboznámení s výsledkami štúdia svojho dieťaťa. 

Tabuľka so stupnicou známok a slovným hodnotením 

Stupnica 

známok 

Známky Mravy Pilnosť Prospech Vonkajšia úprava 

písom. prác 

1 chválitebné vytrvalá veľmi dobrý Veľmi úhľadná 

2 uspokojivé náležitá dobrý úhľadná 

3 zákonné dostatočná dostatočný menej úhľadná 

4 menej zákonné nestála sotva dostatočný neúhľadná 

5 nezákonné nepatrná nedostatočný nedbalá
22

 

 

V prípade konania mládežníckych slávností, večierkov a udalostí počas víkendov, neostával učite-

ľovi voľný deň odpočinku. Bývanie učiteľov tiež nebolo v medzivojnovom období závideniahodné. 

Dvor mával učiteľ spojený so školským dvorom, kde bol celý deň hluk, večer prichádzali dospelí. 

Školské pomôcky chýbali a inventár bolo potrebné niekoľkokrát do roka opraviť, keďže na zakúpenie 

nového chýbali peniaze. Toto všetko by sa dalo zvládnuť pri vykonávaní práce učiteľa, keby ľudia 

mali záujem o rozvoj ľudovej školy. Avšak s úpadkom cirkevných zborov priamo súvisel úpadok 

mnohých škôl (bližšie Hrabuša, 1937). Príčiny bývali rôzne. Ako udávala evanjelická tlač, či zápisni-

ce z konventov, bol to morálny úpadok veriacich kresťanov, ktorí sa prestali zaujímať o vieru v Boha, 

zúčastňovať sa kresťanského života vo svojej obci, či zavedením vyučovania občianskej mravouky.  

Učitelia neboli patrične odmeňovaní a v cirkvi sa neustále viedli polemiky a snahy o zrovnopráv-

nenie učiteľov so štátnymi učiteľmi v oblasti platov. Učiteľský zákon č. 104/1926 Zb. z. a n. o úprave 

služobných a platových pomerov učiteľstva ľudových a meštianskych škôl sa stal prvou spoločnou 

normou, ktorá stanovila príjem pre štátnych a neštátnych učiteľov. Evanjelickí učitelia tak dosiahli, že 

sa na nich naďalej vzťahovali staré služobné predpisy pre cirkevné školy. Náklady, ktoré vznikli rea-

lizáciou tohto zákona boli povinní uhradiť zriaďovatelia škôl. A tak v konfesionálnom školstve sa 

úpravy platov mali hradiť z cirkevných fondov. Tie však pre nedostatok finančných prostriedkov ne-

boli schopné túto povinnosť uskutočniť. Ministerstvo školstva a národnej osvety tak poskytovalo aj 

neštátnym učiteľom preddavok na ich platy, čím bol tento zákon veľkým prínosom pre evanjelických 

učiteľov na vylepšenie ich sociálneho postavenia. (Podľa nového zákona sa učiteľský plat začínal s 

príjmom 9000,-Kčs ročne, mal 11 stupňov a zvyšoval sa vždy po troch rokoch o 1800,-Kčs. Detské 

prídavky sa vyplácali iba na dve deti (bližšie Magdolenová, 1982).  

Evanjelické školstvo a s ním evanjelickí učitelia sa vo veľkej miere podieľali na výchove výz-

namných predstaviteľov slovenského národa, ktorí sa zapísali do dejín vzniku prvej ČSR a z lavíc 

týchto škôl vychádzali v medzivojnovom období ďalšie osobnosti, v ktorých klíčila myšlienka vybu-

dovania samostatného slovenského štátu. Tieto momenty slovenská cirkevná historiografia má za cieľ 

                                                      
21

 Archív ECAV Liptovský Mikuláš (archív sa spracováva) Triedne knihy. 
22

 Tabuľku, ktorú uvádzame, pokladáme za zaujímavosť, ktorá obohatí všeobecný prehľad o vysvedčeniach ľudo-

vých škôl v medzivojnovom období. Školské správy mi poskytli manželia Lehotskí, nar. v roku 1925. 
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zaznamenávať, vypĺňať tie medzery poznania, v ktorých je mnoho otáznikov a ktoré budú opäť štar-

tom pre výskum budúcich generácií.  
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