
 

 

 

 

Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní 

 

T l a č o v á   s p r á v a 

Bratislava, 11. augusta 2014 

 

Od 26. augusta 2014  bude v priestoroch 

Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave 

sprístupnená nová výstava Učitelia v 

odboji a Slovenskom národnom povstaní.  

 

Slovenské národné povstanie 

a protifašistický odboj zostáva aj po 70 

rokoch  jednou z kľúčových kapitol 

histórie 20. storočia, ktorou sa Slovensko 

zaradilo medzi členov víťaznej koalície 

druhej svetovej vojny. 

Výstava Slovenskí učitelia v odboji 

a Slovenskom národnom povstaní 

mapuje školstvo, výchovu a vzdelávanie – 

jednu z  oblastí  života spoločnosti. Škola – 

ako nakoniec v každom období je 

predmetom štátneho záujmu, nevynímajúc 

Slovenskú republiku z rokov 1939 – 1945. 

Výchova a vzdelávanie v nej nadobudli 

prísne náboženský charakter sprevádzaný 

nacionalizmom a rasovými nariadeniami 

režimu slovenského štátu. Spoza školských 

katedier boli vytlačení učitelia českej 

národnosti a židovského pôvodu, a ani 

učitelia demokratického zmýšľania to 

nemali jednoduché. V záujme historickej 

pravdy treba dodať, že Slovenská republika 

z rokov 1939 – 1945 vytvárala podmienky 

pre novú školskú výstavbu, pre 

rozširovanie už existujúcej siete stredných 

škôl a vznik nových vysokých škôl.  

  

 

 

 

 

Slovenské národné povstanie je jedna 

z najvýznamnejších udalostí v dejinách 

Slovenska. Našlo odozvu u väčšiny 

učiteľov, z ktorých mnohí sa do bojov 

aktívne zapojili so zbraňou v ruke alebo 

v bojovom zázemí. Povstalecký školský 

úrad s jadrom ľavicovo orientovaných 

učiteľov, hneď na začiatku povstania, 

naplnil svoju víziu spravodlivejšej školy jej 

poštátnením, čím pripravil pôdu pre ďalšie 

kroky školského rezortu po roku 1945.   

Výstava sa usiluje ukázať obraz školstva 

v tomto zložitom období a zároveň 

vyzdvihnúť odvahu učiteľov zapojiť sa do 

Slovenského národného povstania 

s nádejou budovania lepšej budúcnosti, 

ktoré by mali pretrvávať ako inšpirácia pre 

dnešné i nasledujúce generácie.



 

Vzdelávacie programy pre školy:  

Dobové vyučovanie – vybraný predmet, ktorý sa dnes na školách už nevyučuje, a bol 

charakteristický iba pre obdobie Prvej Slovenskej republiky, priblíži žiakom 

a študentom autentickú atmosféru vyučovania v 40. rokoch minulého storočia. 

 

Vyučovacia hodina v Múzeu školstva – ponúkame učiteľom priestor na vyučovanie 

v netradičnom priestore – dobovej triede. Učiteľ vedie hodinu svojho predmetu priamo 

v triede, v ktorej sa učilo v rokoch 1939-1945.  

 

Prvá Slovenská republika (1939-45) v obrazoch – premietanie školských dobových 

filmov z archívu, ktoré vznikli v 40. rokoch 20. storočia.  

 

Odborné prednášky z dejín školstva – kurátori výstavy a vedeckí pracovníci Múzea 

školstva prednášajú poslucháčom vysokých škôl o dejinách školstva na Slovensku. 

 

 

Sprievodné podujatia k výstave budú aktualizované priebežne počas trvania výstavy 

a zverejnené na webovej stránke múzea a na Facebooku/ Múzeum školstva a pedagogiky. 

 

Viac informácií a aktualizácie o výstave, sprievodných podujatiach a vzdelávacích 

programoch nájdete na našej webovej stránke www.msap.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slávnostné otvorenie / vernisáž: 25. augusta 2014 o 10.00 hod. 

Trvanie výstavy: 26. august 2014 – 13. november 2015 

Miesto: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava - Petržalka (prístavba budovy 

SPŠ elektrotechnickej)  

Autori výstavy: Michaela Gallusová, Vladimír Michalička,  DanielaVaněková 

Technická spolupráca: Ľubomír Čierny, Miroslava Slezáková 

Vzdelávacie programy: Zuzana Kunšteková 

Posudzovateľ scenára: Ľubica Kázmerová 

Preklad textov do anglického jazyka: Soňa Pokorná 

Jazyková korektúra: Gabriela Aichová 

Nad výstavou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič 

Výstavu finančne podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Slovenská 

pedagogická spoločnosť pri SAV, Zväz múzeí Slovenska. 

 

Kontaktná osoba: Zuzana Kunšteková, msap@cvtisr.sk, www.msap.sk, +421 / 2 / 62410665  
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