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Úvod 

  

 Je to zvláštne, koľko inštitúcií ako deti vystriedame počas niekoľkých rokov, no predsa 

nás vie niekedy zabolieť pri srdci, s čím všetkým sa tam vieme stretnúť. Šikana. Ľudia často 

nechápu jej pravý zmysel slova, kým si ju nezažijú na vlastnej koži. Hlavným faktorom, prečo 

tento akt vznikne, je nenávisť. Hnev či už voči samým k sebe alebo k druhým. No najľahšie ho 

je  filtrovať na tých najzraniteľnejších. Hlavnými obeťami posmechu sa stávajú, bohužiaľ, deti 

inej farby pokožky, národnosti, vierovyznania či už telesného alebo mentálneho postihnutia. 

Ľudia, ktorí zato ale vôbec nemôžu a častokrát nevedia, ako sa brániť. Ale takúto šikanu 

nezažívame len v škole, ale aj vonku na ihrisku, keď sme starší, tak na pracovisku a vlastne 

všade, kde sa ocitáme medzi ľuďmi. Toto správanie na nás vplýva už od malička a jeho 

následky na našom psychickom či fyzickom zdraví sa s nami tiahnu až do konca života. 

 Ale bolo to vždy takto? A práve túto otázku sme si položili pri písaní tejto práce. 

Zaujíma nás, či aj pred 100 rokmi bol  toto taký istý problém ako je aj dnes. V našej práci sme 

sa zamerali na dievčenské gymnázium v Žiline. Túto tému sme si vybrali preto, lebo nás 

zaujímalo, ako asi prebiehala výučba a čím si museli žiaci pred sto rokmi prechádzať. Či sa pre 

nás ako stredoškolákov v gymnáziu niečo zmenilo. Ako by to vyzeralo, keby sme vstúpili do 

školských brán ako študenti gymnázia v roku 1919. 

 A presne preto sme si vybrali túto tému na spracovanie. Naším cieľom je vykresliť, 

čomu museli študentky dievčenského gymnázia čeliť, aký bol ich život v škole a ako dianie 

v prelomových ročníkoch ovplyvnilo žiačky jednotlivých národnostných menšín. 

 Na to, aby sme mohli vypracovať túto prácu, sme najskôr museli navštíviť Štátny archív 

v Žiline, kde nám boli poskytnuté ročné výpisy školy od roku 1919/20 až do roku 1949/50. 

Potom sme si potrebovali zozbierať potrebnú literatúru. Na to sme navštívili Krajskú knižnicu 

v Žiline, taktiež veľkú časť týchto knižných materiálov nám poskytla aj naša vyučujúca 

dejepisu na v našej škole. 
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Pred písaním našej práce sme si museli stanoviť niekoľko cieľov. V prvej časti budeme 

opisovať školstvo v na Slovensku po vzniku  Československa. Zameriame sa aj na školstvo 

v Žiline, kde sa nachádzalo spomínané gymnázium. Pozornosť venujeme aj  českým učiteľom 

pôsobiacich v Žiline. 

 Nasleduje druhá časť našej práce, v ktorej budeme opisovať už samotné dievčenské 

gymnázium. Zameriame sa na národnosti a náboženstvo žiačok. Chceli by sme porovnať počty 

žiačok, ovplyvnené politickými procesmi. Zároveň by sme chceli na dotvorenie celkového 

obrazu upresniť aktivity školy a národnostnú príslušnosť rodičov žiačok. 

 Prácu sme okrem úvodu a záveru rozdelili do 2  kapitol a viacerých podkapitol. Dopĺňa 

ju obrazová príloha a grafy. 
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1 Vývoj školstva na Slovensku po vzniku ČSR 

 

Dňa 28.10.1918 bol Národným výborom v Prahe oficiálne vyhlásený Československý štát. 

Slováci sa však  pripojili k ČSR o dva dni neskôr v Martine, a to 30.10.1918 Deklaráciou 

slovenského národa.  Oba národy, tak Česi ako aj Slováci mali vážne dôvody, aby sa spojili a 

vytvorili samostatný štát. Hlavným z nich bolo zbavenie sa útlaku zo strany Rakúšanov a 

Maďarov, ktorý  trval niekoľko storočí.1 

Nový štátny útvar zaviedol demokraciu. Výkonné právomoci patrili prezidentovi, volenému 

Národným zhromaždením, a vláde. Hlavné črty a fungovanie štátneho zriadenia medzivojnovej 

ČSR určovala ústava, prijatá vo februári 1920. Ústava zakotvila rovnosť občanov bez ohľadu 

na pôvod, jazyk, rasu, pohlavie či náboženskú príslušnosť. Zaručovala volebné právo, rovnosť 

pred zákonom, slobodu podnikania, ochranu súkromného vlastníctva, stanovovala ochranu 

národnostných a iných menšín.2 Nová vláda sa však usilovala aj o zvýšenie vzdelanosti 

obyvateľov. Zakladali sa nové základné, stredné, ale aj vysoké školy.  

ČSR bolo mnohonárodnostným štátom, o čom svedčí aj štatistika. Podľa sčítania ľudu 

z roku 1921 mala ČSR 13 613 000 obyvateľov. Z toho 6 842 000 Čechov (51%), 3 123 000 

Nemcov (23%), 1 910 000 Slovákov (15 %), 745 000 Maďarov (6%), 462 000 Karpatorusov 

(3,5%), 181 000 Židov (1,3%) a 76 000 Poliakov (0,6%). Asi 274 000 obyvateľov patrilo 

k iným národnostiam.3 

1.1 Školstvo na Slovensku po roku 1918 

Po vzniku nového štátu bolo v ČSR mnoho problémov vo všetkých oblastiach. Nebolo to 

ináč ani v  školstve. Chýbali učebné osnovy, pracovné pomôcky i priestory, nebolo vybudované 

národné školstvo. Jednou z prvých úloh štátnej správy bolo prevzatie administratívy 

a školského systému. A to najmä odstránenie maďarizácie a aktivizácia v zmysle upevňovania 

československej štátnosti a jej oficiálnej ideológie. Ďalej sa vyžadovala aj unifikácia školstva 

 
1 LETZ. R. Slovenské dejiny IV, s. 84. 
2 KRŠÁK, P. Ottov historický atlas, s. 386. 
3 Tamtiež, s. 406, pozri aj prílohu, graf č. 1. 
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v celom štáte. Na Slovensku bola snaha najmä o  slovakizáciu, vznik slovenských škôl, 

zavedenie slovenského jazyka do učebných osnov, ako aj jeho demokratizácia. 

Na Slovensku existovali rôzne druhy škôl. Národné školy sa delili na štátne a neštátne, sem 

patrili školy obecné, cirkevné a súkromné. Pre označenie elementárneho vzdelávania sa vo 

verejnosti a tiež v úradných dokumentoch zaužíval pojem ľudové alebo obecné školy.4 Tieto 

uvedené školy boli najnižším stupňom vzdelania. Zabezpečovali základné vzdelanie. Na ne 

nadväzovali meštianske školy so štyrmi ročníkmi, ktoré boli neskôr zredukované na 3 roky.  

Stredné školy boli vyšším typom škôl. Predstavovali rozličné typy gymnázií, priemyselné, 

obchodné školy, učiteľské ústavy a učilištia. V roku 1919 sa určili v celom štáte rovnaké učebné 

osnovy, ukončenie štúdia maturitou či rozsah a obsah maturitnej skúšky. Gymnázium 

poskytovalo vzdelanie umožňujúce pokračovať v štúdiu na univerzite alebo na technickej 

škole.5 

Najvyšším typom škôl boli univerzity. Na Slovensku v období ČSR boli založené 

Univerzita Komenského v Bratislave, v roku 1919, a Vysoká škola technická Milana Rastislava 

Štefánika v Košiciach, založená v roku 1937. 

  Organizáciu a pôsobnosť školských úradov upravoval zákon o správe školstva č. 

292/1920 Zb. z. Podľa tohto zákona národné školstvo v slovenských župách podliehalo 

Školskému a osvetovému referátu v Bratislave. 

K prvým výraznejším zmenám v národnom školstve na Slovensku došlo realizáciou 

ustanovení zákona č. 226/1922 Zb. z., ktorý vstúpil do vedomia verejnosti ako „malý školský 

zákon“. Tento zákon upravoval základné problémy predchádzajúcich troch rokov utvárania 

demokratického školského systému v oblasti národného školstva v českých krajinách, ako  aj 

na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Stanovil počet žiakov pre jednu triedu ľudovej školy, čím 

výrazne ovplyvnil kvalitu vzdelávania. Ukladal povinnosť vytvoriť druhú triedu, ak škola mala 

viac ako 50 detí. Pre ďalšie triedy ukladal povinnosť znížiť počet žiakov z 80 na 60. Na 

 
4 V súčasnom systéme škôl ide o 1. stupeň základnej školy. 

5 KRŠÁK, P. Ottov historický atlas, s. 400. 
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Slovensku bola spočiatku povinná 6 – ročná školská dochádzka, pre deti od 6 do 12 rokov.  Od 

roku 1927/28 sa zaviedla 8 – ročná povinná dochádzka.6  

1.1.1 Stredné školy 

Štruktúru stredného školstva na Slovensku pred vznikom  ČSR tvorili osemročné gymnáziá, 

reálky a štvorročné učiteľské ústavy. Podľa uhorských zákonov k nim parili aj ústavy pre 

opatrovateľky a vyššie dievčenské školy. Najpopulárnejšie boli reálne gymnáziá, po ich 

ukončení mali absolventi možnosť pokračovať v štúdiu na univerzite alebo aj technickej 

vysokej škole. Gymnázium poskytovalo klasické vzdelanie, potrebné na uplatnenie sa 

v univerzitnom štúdiu. Reálky pripravovali  predovšetkým na štúdium na vysokej škole 

technického smeru.7 Všetky školy gymnaziálneho typu vyžadovali vykonanie prijímacieho 

pohovoru.  

Reorganizácii stredného školstva na Slovensku výrazne prispelo úsilie vládnych orgánov. 

Základ reformy tvoril zákon č. 293/1919. Zb. z. z 27. mája 1919. Zákon určil rovnaké učebné 

osnovy, učebnice a tiež podmienky pre prijatie na stredné školy. Definoval taktiež aj 

podmienky za akých budú skúšky prebiehať a akou formou budú vedené, klasifikáciu 

študentov, zjednocoval stanovanie termínov prázdnin, podmienky pre ukončenie štúdia 

maturitnou skúškou a aj obsah a rozsah tejto skúšky. Taktiež určil rovnaké zásady pre vznik 

a zánik služobného pomeru učiteľov stredných škôl na celom území republiky. 

1.2  Školstvo v Žiline  

Žilina svoje začiatky v oblasti školstva eviduje už v 15. storočí, kedy tu jestvovala mestská 

cirkevná škola. Táto škola bola umiestnená na mieste, kde sa momentálne nachádza budova 

Mestského divadla v Žiline. Aj v nasledujúcom období tu vznikali nové školy. V roku 1542 tu 

zriadili evanjelické gymnázium prezývané aj akadémia. Táto škola bola navštevovaná žiakmi 

 
6 KÁZMEROVÁ, Ľ. K vývinu štruktúry školstva na Slovensku v rokoch (1918-1939), s. 425. 
7 KÁZMEROVÁ, Ľ. K vývinu štruktúry školstva na Slovensku v rokoch (1918-1939), s. 425. 
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z celého Uhorska a dokonca aj zo zahraničia. Absolventi tejto akadémie ďalej pôsobili v celom 

Uhorsku aj v českých krajinách.8  

K zveľadeniu školstva prispela aj kníhtlačiareň rodiny Dadanovcov, ktorá medzi rokmi 

1665 – 1717 tlačila a vydávala rôznu a najmä náboženskú literatúru.  K týmto výtlačkom mala 

prístup aj komunita učiteľov. 

O rozvoj  žilinského školstva sa významne zaslúžili aj jezuiti. V roku 1691 tu založili nižšie 

gymnázium. Škola bola situovaná v jezuitskom kláštore na dnešnom Mariánskom námestí. 

Odchod týchto jezuitov znamenal zmenu vedenia školy. Ochrannú ruku nad gymnáziom 

prevzali v roku 1776 františkáni.9 V roku 1885 ju poštátnili a vzniklo kráľovské katolícke 

gymnázium. Na Uhorskú kráľovskú štátnu hlavnú reálnu školu bola premenovaná v rokoch 

1900-1907.  V rokoch 1910-12 postavili tomuto gymnáziu novú, secesnú budovu na rozhraní 

dnešnej Leginárskej a Hurbanovej ulice.10 Po vzniku ČSR v roku 1918 bola premenovaná na 

Československú štátnu reálku Jána Palárika.11 

 Na mieste dnešnej pošty na Hurbanovej ulici stála od roku 1779 budova františkánskeho 

gymnázia. Mesto Žilina ho spolu s Rehoľou menších bratov-františkánov postavili a viedli do 

roku 1885. Po jej zbúraní tam mesto postavilo Uhorskú kráľovskú poštu. V rokoch 1852-1863 

existovala v Žiline dvojtriedna reálka, v ktorej vyučoval slovenský maliar Jozef Božetech 

Klemens. V roku 1856 bola v Žiline zriadená aj priemyselno-učňovská škola.12 

Po vzniku ČSR sa v mestách  začali stavať nové školy, napríklad v Žiline dievčenské 

reformné gymnázium,  meštianska škola, priemyselná učňovská škola s viacerými odbornými 

zameraniami. V roku 1927 na podnet Ladislava Arvaya tu bola založená mestská hudobná 

škola13 a v roku 1938 aj dvojročná škola obchodná.   

 
8 https://zilina-gallery.sk/wiki/Star%C3%A9_%C5%BEilinsk%C3%A9_%C5%A1koly (cit. 2022-11-7) 
9  Pozri príloha, obr. č. 1. 
10  Pozri príloha, obr. č. 2. 
11 https://zilina-gallery.sk/wiki/Star%C3%A9_%C5%BEilinsk%C3%A9_%C5%A1koly (cit. 2022-11-7) 
12 https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/jozef-bozetech-klemens-8-3-1817-liptovsky-mikulas-17-1-1883-
vieden/ (cit. 2022-11-7) 
13 Štátny archív v Žiline, záznamy OÚ v Žiline, spis č. 100/1928. 
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V rokoch 1925-1926 bol v Žiline postavená neoklasicistická budova Katolíckeho domu 

spolkom Katolíckeho kruhu. V roku 1939 túto budovu zakúpili Školské sestry svätého 

Františka z Ružomberka. Neskôr v rokoch 1939 až 1945 v nej boli zriadené rímskokatolícke 

dievčenské školy, po druhej svetovej vojne základná školy, materská a pedagogická školy. Od 

roku 1961 do mája 1990 Katolícky dom využívala Vysoká škola dopravy a spojov ako blok C. 

Neskôr v roku 1990 sa do objektu vrátili rehoľné Školské sestry a od roku 1991 po súčasnosť 

slúži ako Gymnázium sv. Františka z Assisi.14 

1.2.1 Českí učitelia v Žiline 

Slovensku po vzniku Československej republiky chýbala inteligencia, ako napríklad 

úradníci, lekári či pedagógovia. Veľkým problémom bol nedostatok kvalifikovaných 

profesorov, ktorí by vyučovali materinsky jazyk – slovenčinu. Toto bol dôsledok 

maďarizačných snáh uhorského ministerstva školstva spred prvej svetovej vojny. Vtedy 

Apponiho zákony prísne zakazovali používanie slovenského jazyku počas výučby. 

Boli potrební kvalifikovaní učitelia, ktorí by odborne vyučovali najmä na stredných 

školách. Pomocnú ruku Slovensku podali českí učitelia. Prvý príliv českých profesorov prišiel 

do Žiliny po výzve ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára v rokoch 1919-

1923. Väčšina týchto profesorov prichádzala z Prahy a stredných Čiech. 15 

Pre týchto učiteľov, ktorí sa pripravovali na výučbu, bolo potrebné, aby ovládali slovenský 

jazyk natoľko, aby v ňom boli schopní viesť plnohodnotnú výučbu. Z tohto dôvodu Dr. Jaroslav 

Vlček organizoval kurzy slovenského jazyka na Filozofickej fakulte v Prahe pre tých učiteľov, 

ktorí sa usilovali o pracovné miesto na Slovensku. Po doplnení vedomostí samoštúdiom 

v oblasti slovenského jazyka mohli absolventi týchto kurzov podstúpiť skúšku zo slovenčiny 

a následne ju aj na slovenských školách vyučovať. V roku 1925 sa ustanovilo, že táto skúška 

bola povinná pre všetkých uchádzačov o post na Slovensku. Po niekoľkých rokoch vďaka tomu 

vedelo až 70%  učiteľov hovoriť plynulo a bez problémov po slovensky. 

 
14 http://www.tikzilina.eu/katolicky-dom/ (cit. 2022-11-6) Pozri príloha, obr. č. 3. 
15 NOSKOVÁ, H. Pôsobenie českých a stredoškolských profesorov v medzivojnovom období vo vybraných 
oblastiach severozápadného Slovenska, s. 102-103. 
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Avšak hlavným problémom s vyučovaním českých učiteľov v Žiline boli veci 

predovšetkým materiálne. Mesto nemalo dostačujúce ubytovacie podmienky. Počty 

viacizbových bytov s dostačujúcim hygienickým zariadením nestačil na ubytovanie učiteľov 

a iných úradníkov štátnej správy. Často sa stávalo, že si učitelia museli na vlastné náklady 

prenajímať malé stiesnené priestory, ktoré boli veľakrát nežiaduce po zdravotnej stránke.16 

  

 
16 NOSKOVÁ, H. Pôsobenie českých a stredoškolských profesorov v medzivojnovom období vo vybraných 
oblastiach severozápadného Slovenska, s. 102-103. 
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2 História Dievčenského gymnázia v Žiline 

 „V starobylom slovenskom meste Žilina založená bola v r. 1776 stredná škola – nižšie 

gymnázium, ktoré po krátkom prerušení znovuotvorené bolo v r. 1863, a v r. 1900 premenené 

bolo na 8 – triednu reálku. Po prevrate r. 1918 ústav bol premenený na 7 – triednu štátnu 

reálku, o ktorú vo verejnosti javil sa veľký záujem. Prihlášky o prijatie najmä koncom škol. r. 

1918/19  rástli tak, že p. sekčný šéf Dr. Jaroslav Vlček, ktorý od prevratu viedol pri min. škol. 

a nár. osvety sriadené t. zv. slovenské oddelenie, rozhodol, že v nasledujúcim škol. roku bude 

treba štátnej reálke odľahčiť sriadením ešte jednej strednej školy v Žiline.“ Ďalej sa dočítame, 

ako budúcnosť Slovenska závisí od dobre vychovanej, národne uvedomelej a cítiacej ženy. 

Zároveň aj to, že v júni roku 1919 bol vydaný rozkaz na zápis do novo zriadeného dievčenského 

lýcea.17  

 Vyššie môžeme čítať kapitolu s názvom Dejiny ústavu v r. 1919-1928 z výročnej správy 

dievčenského gymnázia zo školského roku 1927-1928. Ako príčinu otvorenia tejto školy 

zdôvodňuje nedostačujúcej kapacity už vtedy existujúcej Štátnej reálnej školy v Žiline. Táto 

jediná škola nemala kapacitu pre celý žilinský región a jeho okolie.  Sídlila v trojposchodovej 

budove na križovatke Hurbanovej a Legionárskej ulici. 

Predbežný zápis žiačok do tried sa konal 7. a 8. júna  1919 a záujem o štúdium na 

novovzniknutej škole prejavilo 214 žiačok. Ani jednej žiačke v prvom roku fungovania tejto 

školy nebolo udelené štipendium.18 Hlavným iniciátorom založenia bol vyššie uvedený Jaroslav 

Vlček a Anton Štefánek, vládny referent Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska. 

 Profesor Ján Trpák19 bol poverený správou ústavu. Škole sa po nejakom čase podarilo 

získať učebné priestory v jednoposchodovej budove, ktorá kedysi bývala Maďarská kráľovská 

štátna meštianska dievčenská škola. Táto budova stála vedľa kostola sv. Barbory.20 Škola 

oficiálne otvorila svoje brány 15. októbra 1919 slávnostným  Veni Sancte ( jedna zo sekvencií 

 
17 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 8 (ročník 1927/1928), s. 4. 
18 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 3. 
19 Pozri príloha, obrázok č. 4. 
20 Pozri príloha, obrázok č. 5. 
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rímskokatolíckej omše ). Riadne vyučovanie však začalo dňa 16. októbra.21 A tak bolo otvorené 

štvrté stredoškolské dievčenské gymnázium22 na území Československa.23 

 Lýceum bolo premenované na základe nariadenia Ministerstva školstva a národnej 

osvety (MŠANO) č. 22510 z apríla 1920 na Štátne dievčenské reformné gymnázium.24 Pre 

školský rok 1922/23 bola povolená koedukácia nariadením Ministerstva školstva a národnej 

osvety25 č. 23 586/1.-2 zo dňa 3 mája 1922, no bola zrušená o necelý rok nariadením MŠANO 

č. 11. 658-II-1923 z 8. februára 1923. Iba študentom vyšších tried s vynikajúcim prospechom 

bolo ministerstvom povolené štúdium riadne ukončiť.26 Od školského roku 1927/28 v škole 

bolo možné študovať už len dievčatám. Prvé maturitné skúšky27 sa konali v roku 1923/1924.28 

Na základe politických zmien v roku 1938 sa zmenil názov školy na Štátne československé 

dievčenské reálne gymnázium. 29 

2.1 Počty žiačok 

 

 Ako môžeme vidieť na výpisoch z ročeniek, počty žiačok sa rokmi menili v závislosti 

od prelomových ročníkov. Žiačky opúšťali gymnázium najmä z politických dôvodov. Boli to 

študentky predovšetkým židovského vierovyznania, ktoré boli nútené školu opustiť po roku 

1939, čo nám dokazuje údaj z tabuľky v rokoch 1940/41, keď v škole neštuduje ani jedna žiačka 

židovského pôvodu.30 Dôležitým faktorom bol však aj stav, v ktorom sa učebné priestory po 

roku 1945 nachádzali, pretože budova gymnázia počas bojov bola značne poškodená. Neboli 

dostatočne materiálne zabezpečené. 

 
21 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 8 (ročník 1927/1928), s. 5. 
22 Pozri príloha, obrázok č. 6 a 7. 
23 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 8 (ročník 1927/1928), s. 4. 
24 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 2. 
25 Naďalej uvádzané ako skratka MŠANO 
26 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 8 (ročník 1927/1928), s. 5. 
27 Pozri príloha, obrázok č. 8 
28 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 4 (ročník 1923/1924), s. 5. 
29 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 20 (ročník 1938/1939), s. 2. 
30 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 22 (ročník 1940/1941), s. 19. 
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2.2 Náboženské zloženie žiačok 

 

Škola si precízne každoročne viedla evidenciu vierovyznania žiačok. Hneď v prvej 

výročnej správe môžeme vidieť, ako sú jednotlivé vierovyznania rozdelené do ročníkov. 

V prvom ročníku otvorenia chodili do školy žiačky 4 vierovyznaní. Vždy najpočetnejším 

vierovyznaním naprieč všetkými ročníkmi bolo rímsko-katolícke. Toto nám symbolizuje 

upevňovanie tohto náboženstva v období Slovenského štátu na úkor ostatných vierovyznaní. 

Druhým najrozšírenejším bolo vierovyznanie židovské,31 ktoré nám počtom rokmi klesá a na 

prelome rokov 1940/41 vo výročnej správe sa už vôbec nenachádza.32  Znovu sa objavuje až na 

prelome rokov 1946/47, kedy môžeme pozorovať návštevnosť piatich žiačok židovského 

vierovyznania a o rok dokonca siedmych. Na tomto príklade si môžeme všimnúť, ako množstvu 

žiačok bol z roka na rok znemožnení prístup ku vzdelávaniu len na základe ich vierovyznania. 

Tieto študentky v týchto rokoch zažívali pravdepodobne svoje najhoršie roky života. Boli 

posielané do pracovných táborov a množstvo z nich sa už nikdy do školy nevrátilo.   

Na druhej strane evanjelické náboženstvo, ktorého vyznania boli v prvom roku len 2 

žiačky,33 v roku 1940/1941 zažíva svoj najväčší rozmach tým, že školu navštevuje až 10% 

žiačok tohto vyznania. No postupne do roku 1950 zažíva svoj úbytok a jeho výskyt klesol na 

5%.34 Ako ďalšie už menej populárne náboženstvá sa nám vyskytujú naprieč rokmi grécko-

katolícke v roku 1924/25, v roku 1926/2735 českobratské a vyznanie pravoslávne v roku 

1929/30. 

2.3 Národnostné zloženie žiačok 

 

Z každoročného výpisu tabuliek môžeme odsledovať aj národnosť žiačok. To tohto 

porovnávania zahrnieme pre komplexnosť rodisko žiačok, ich materinskú reč a štátnu 

 
31 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 4. 
32 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 22 (ročník 1940/1941), s. 19. 
33 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 4. 
34 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 22 (ročník 1940/1941), s. 19. 
35 Pozri príloha, obrázok č. 9 a 10. 
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príslušnosť. Ako rodiská žiačok je uvedených v prvom roku fungovania tejto školy 6 oblastí, 

a to Žilina, Slovensko (ostatné), Česko, Morava, Sliezsko, Cudzina. Najvyšší percentuálny 

počet zastúpenia má Slovensko, a to dokopy vo všetkých 4 ročníkoch s počtom 136 žiačok 

slovenského pôvodu. Česko spolu s cudzinou sú na tom rovnako, majú celkový počet 

zastúpenia 9 žiačok. 36 

V prvej výročnej správe sú kategórie materinských rečí 4. Konkrétne slovenská, česká, 

nemecká a maďarská. Najvyššie zastúpenie má reč slovenská s celkovým počtom 86 žiačok. 

Druhým najrozšírenejším jazykom v škole bola nemčina s celkovým počtom nemecky 

hovoriacich žiačok 48. Ďalej česká s počtom 11 a maďarská s počtom 9. Ostatné reči, ako 

napríklad rumunská, ruská, litovská a podobne37 nedosahovali ani hodnotu jedného percenta. 38 

Tieto údaje sa v ročných výpisoch menia a v rokoch 1939/40 v tabuľkách pribudli aj reči 

francúzska s počtom 1 žiačky a litovská v počte 2 žiačky. 39 

2.4 Štátna príslušnosť rodičov 

 

 Na základe štátnej príslušnosti, ako môžeme vidieť aj v tabuľkách z prvého roku 

gymnázia, sa štátna príslušnosť rodičov žiačok delila na 2 kategórie, a to na československú 

štátnu príslušnosť a  inú štátnu príslušnosť. V tomto roku však štátna príslušnosť všetkých 

rodičov bola československá a iná príslušnosť nebola zaznamenaná žiadna. Po vzniku 

Slovenského štátu však všetci občania, ktorí neboli slovenskej národnosti, boli chápaní ako 

cudzinci. Následkom tohto štatistický údaj v ročných výpisoch školy z roku 1938/39 obsahuje 

až 10% cudzincov.40 

2.5 Predmety vyučované v škole 

 Z tohto kritéria môžeme vyčítať odrazenie zmien politického systému na území 

Československa. V prvom roku existencie gymnázia môžeme vidieť, že sa v škole nachádzali 

 
36 Pozri príloha, graf č. 1. 
37 Pozri príloha, graf č. 2. 
38 MV SR, Štátny archív v Žiline, správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 4. 
39 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 21 (ročník 1939/1940), s. 19. 
40 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 20 (ročník 1938/1939), s. 13. 
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len 4 ročníky a každým rokom jeden pribúdal až dokiaľ ich nebolo 8.  Môžeme vidieť, ako za 

napríklad menila výučba cudzích jazykov v závislosti od zahraničnej politiky ČSR. Vzorový 

rok si zoberme 1926/27. V tomto roku mala škola 8 ročníkov.  V každom ročníku gymnázia sa 

vyučovalo náboženstvo. Toto bolo pre školu veľmi dôležité, ako môžeme vidieť aj na 

každoročnom otvorení a zakončení školského roku bohoslužbou v kostole – Veni Sancte 

a slávnostnými oslavami Te Deum.41 

Neodmysliteľnou súčasťou pre každý ročník bola výučba československého jazyka. 

Národný jazyk nebol jediný, ktorému sa žiačky v škole venovali. V prvých troch rokoch sa 

žiačky učili jazyk francúzsky a po zvyšok štúdia sa k nemu pridal aj jazyk latinský. Výučba 

francúzskeho jazyka bola pravdepodobne podmienená zahraničnou politikou, ktorá bola 

orientovaná na Francúzsko. Jazyk latinský bolo potrebné vedieť z hľadiska náboženských 

textov. 

Dievčenské gymnázium kládlo veľký dôraz na prírodné vedy. Toto môžeme vidieť na 

nasledujúcich výpisoch. V prvom ročníku je vyučovaný zemepis, no tento predmet spolu 

s merovedou (rysovaním) sa v nasledujúcich rokoch už nevyskytujú. Aritmetika je v každom 

ročníku okrem posledného maturitného. Prírodopis je len v prvom a druhom ročníku. 

Geometria sa nám objavuje vo všetkých ročníkoch okrem prvého a posledného. Ďalej sa v škole 

vyučujú predmety ako fyzika, ktorá sa objavuje v III,IV,VII,VIII ročníku. Chémiu nájdeme iba 

v troch ročníkoch, a to IV., V. a VI. ročníku. Posledným vyučujúcim predmetom na zozname 

je deskriptívna geometria, ktorá sa objavuje v III, IV, VII a VIII ročníku. 

Nepovinným predmetom bol nemecký jazyk s počtom navštevujúcich 196 žiačok 

a tesnopis s celkovým počtom 28 žiačok. 42  

Od školského roku 1932/33 škola vo svojich výročných správach už naďalej neuvádza 

vyučované predmety v škole. Údaje o vyučovaných predmetoch sa znovu objavujú vo výročnej 

správe z roku 1938/1939. V tomto roku môžeme vidieť, že škola vyučuje nasledujúce 

predmety: náboženstvo (rímskokatolícke, evanjelické, židovské), telocvik, dejepis, slovenský 

jazyk, nemecký jazyk, jazyk latinský, jazyk francúzsky, zemepis, matematika, fyzika, 

 
41 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 9. 
42 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 7 (ročník 1926/1927), s. 13. 
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geometria, filozofia, prírodopis, chémia a kreslenie. Nepovinným predmetom bol spev, ktorý 

navštevovalo 178 žiačok.43 Medzi školskými rokmi 1945/1946 a 1947/48 sa 2 roky  v gymnáziu 

vyučovala taliančina.44 

V školskom roku 1948/1949 môžeme vidieť, že škola v tomto roku kládla veľký dôraz 

na ruský jazyk,  ktorý bol súčasťou maturitnej skúšky, a na prírodovedné predmety. Výuka 

ruského jazyka a následná maturitná skúška z neho bola pravdepodobne spôsobená ruským 

vplyvom na Slovensko a zavedením totalitného režimu v Československu. V tomto školskom 

roku sa vyučovali nasledujúce predmety : náboženstvo (rímskokatolícke, evanjelické) jazyk 

slovenský, jazyk ruský, jazyk francúzsky, jazyk latinský, matematika, rysovanie, fyzika, 

dejepis, zemepis, chémia, občianska výchova, náuka o domácnosti, kreslenie, telocvik.45 

Židovské náboženstvo z politických dôvodov nebolo možné vyučovať. 

2.6 Aktivity školy 

 

 V tejto časti by sme sa chceli zamerať na školské aj mimoškolské aktivity školy, ktorých 

sa žiačky museli zúčastňovali počas navštevovania gymnázia. Škola v každoročnom výpise 

eviduje niekoľko stránok o jej aktivitách. Tieto činnosti sa veľmi líšia z hľadiska rokov, 

v ktorých je momentálne škola. Preto túto časť delíme na dve časti, a to roky 1919-1938 a 1939-

1950.  Teda od  prvého otvorenia brán školy, cez prevrat a druhú svetovú vojnu až ukončenie 

fungovania gymnázia. 

Škola svoj úplne prvý školský rok začala bohoslužbou v kostole  - Veni Sancte v sprievode 

osláv Te Deum. Táto istá udalosť sa konala aj pri ukončení školského roka. Pre gymnázium 

bolo taktiež dôležité, aby si žiačky boli vedomé slávnych osobností, dôležitých pre národné 

dejiny. V tomto roku sa konali oslavy na buď narodenie sa alebo úmrtia Ľ. Štúra, Jána Žižku, 

A. Sládkoviča, B. Nemcovej a ďalších. Stávalo sa, že škola v niektoré z týchto dní  v bežnej 

forme vôbec nevyučovala. Žiačky boli ako v iný bežný deň v škole, no v tieto dni im učitelia 

 
43 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 20 (ročník 1938/1939), s. 13. 
44 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 28 (ročník 1946/1947), s. 12. 
45 Pozri príloha, obrázok č. 11. 
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pripomínali morálne zásady a význam spomínaných osobností.46 Rozvíjali tiež športovú 

činnosť, ako napr. sánkovanie, lyžovanie, plávanie, turistiku a pod. 

V roku 1919 bol v škole založený aj spolok na podporu  nemajetných žiačok štátneho 

reformného gymnázia v Žiline.47 Založený bol taktiež aj oddiel skautiek v školskom roku 

1921/22 s počtom 28 členiek a každoročne nadobúdal väčšiu popularitu.48 Z iniciatívy 

profesora Šmilauera mali žiačky príležitosť navštevovať Samovzdelávací spolok Pavla 

Országha Hviezdoslava. Spolok usporadúval jeden raz za14 dní schôdzky, ktorých náplňou boli 

prednášky s debatami a recitácie. Organizovali aj študentské zábavy ozvláštnené recitáciou 

básní, spoločenskými hrami a hudobnými predstaveniami. Spolok fungoval až do roku 1941.49 

Roky 1939 – 1950 boli predovšetkým poznamenané vojnovou situáciou. Vo výročnej správe 

zo školského roku 1938/1939 môžeme čítať, že priebeh vyučovania bol prerušovaný 

historickými udalosťami.50 Stále sa však organizovali mimoškolské aktivity, ako napríklad 

zájazd do Ružomberka, Černovej  k hrobu Andreja Hlinku. Dňa 20.5.1939 sa v škole 

uskutočnila aj oslava ku príležitosti 50. narodenín Adolfa Hitlera s rozpomienkou na vytvorenie 

Slovenského štátu.51  

 Dievčenské gymnázium tiež spolupracovalo s reálnym gymnáziom najmä prostredníctvom 

spolkov Hviezdoslav a Bernolák, ktoré spoločne pripravovali viaceré akcie, ako boli divadelné 

predstavenia, plesy, školské slávnosti a pod. 

  

 
46 MV SR, Štátny archív v Žiline, správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 2. 
47 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 1 (ročník 1919/1920), s. 3. 
48 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 3 (ročník 1921/1922), s. 3. 
49 MV SR, Štátny archív v Žiline, správa číslo 22 (ročník 1940/1941), s. 6. 
50 MV SR, Štátny archív v Žiline, správa číslo 20 (ročník 1938/1939), s. 6. 
51 MV SR, Štátny archív v Žiline, Výročná správa číslo 20 (ročník 1938/1939), s. 7. 
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Záver 

 V tejto práci sme sa zamerali predovšetkým na národnostné a náboženské zloženie 

študentiek gymnázia, ich aktivity a predmety, ktoré sa v škole vyučovali. Poukázali sme aj na 

problémy, ktoré gymnázium muselo riešiť. Jedným z nich bol aj nedostatok kvalifikovaných 

učiteľov. Tento problém pomohli vyriešiť českí učitelia, ktorí prišli na Slovensko a pôsobili aj 

v Žiline. Príchod českých učiteľov na naše územie v čase núdze vnímame ako významný 

okamih v slovenských dejinách. Práve vďaka nim sa podarilo vzdelať veľké počty žiakov 

a žiačok. V tomto období to bolo pre slovenských obyvateľov veľmi náročné, čo sa budovania 

školstva týkalo a českí profesori v týchto časoch významne  pomohli aj cez náročné podmienky, 

do ktorých boli umiestnení. Po vyhlásení autonómie Slovenska a vzniku Slovenského štátu 

väčšina Čechov musela opustiť slovenské územie, čo sa často dialo necitlivo. Tento prístup sa 

mnohých z nich ťažko dotkol, keďže Slovensko pokladali za svoju domovinu a svoju robotu si 

odvádzali poctivo. V roku 1938 žilo na Slovensku 80 000 Čechov. O dva roky neskôr ich tu 

nezostala ani štvrtina. Toto sa dotklo aj českých učiteľov, pôsobiacich v Žiline. Taktiež si 

môžeme všimnúť veľké množstvo žiačok iných národností, ktoré školu navštevovali či veľké 

množstvo študentiek so židovským pôvod. Ako sme mohli vidieť, tak po roku 1939 gymnázium 

nenavštevovala ani jediná žiačka s týmto pôvodom, čo súviselo s protižidovskými opatreniami 

a protižidovskou politikou. 

 Môžeme vidieť aj niekoľko rozdielov v tom, ako sa učilo kedysi a ako sa učí teraz. 

Napríklad v gymnáziu bol väčší náboženský rozdiel ako teraz, rozdiel bol aj v spolkoch, ktoré 

škola organizovala. Aj predmety boli rozličné, napríklad to, ako sa predmety menili v súvislosti 

s aktuálnou politikou. Na druhej strane nachádzame veľa spoločných znakov. 8- ročné 

gymnáziá so všeobecným zameraním máme v Žiline aj teraz. Spoločné sú aj predmety, ako 

chémia, fyzika či slovenský jazyk. Taktiež aj štúdium na oboch školách je zakončené 

maturitnou skúškou. 

 Pred písaním našej práce sme si stanovili jej hlavné ciele. Prvým cieľom bolo opísať 

školstvo na Slovensku po vzniku ČSR.  Tento cieľ sa nám podarilo splniť. Druhým cieľom bolo 

priblížiť už samotné gymnázium a zachytiť život žiačok s dôrazom na meniace sa pomery na 

Slovensku. Aj tento cieľ sme splnili. Naša práca bola odprezentovaná študentom našej školy, 

a tak bola použitá ako doplnkový materiál pri výučbe dejepisu.  
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