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Pán prezident Masaryk v Nitre.
Zajasalo S lo- neho kameňa

vensko, keď pre- mestského siro

leíel chýr, že príde
'• '• tinca.

medzi nás náš Vítame Víis,

vrelemilovaný o- Pane Prezidenta,

sloboditeľ, pán z tej duše sloven

prezident Masa- skeJ na sloven

ryk. Jasáme i my 'jM' JgSraraSg skej pôde Nitry,

zvlášť, ktorým sa ako hlava vzkrie

ujde šťastným o- sem ’j Veľkomo

sadom byť osobne ravskej ríše v

prítomnými pri slávnom meste

jeho slávnostnom Svätoplukovom,

uvítaní 12. aug. Sľubujeme
v Nitre, pri po- Vám, že Vami vy

ložení základ- dobyté dielo oslo

bodenia dovŕši slovenské učiteľstvo národnou mravnou výchovou sloven

skej detvy v duchu sv. Cyrila-Metoda, prvých osloboditeľov našich otcov

z tmy pohanstva.

Buďte nám srdečne vítaný, a ďte sa medzi nami dobre!



Nestačíme sledovať, opisovať, dokazovať, že čo sa so slovenským

neštátnym učiteľstvom robí, presahuje všetku obrazotvornosť. Sotva sa

podarí zburcovať svedomie vedúcich kruhov k odčineniu jednej krivdy,

už leží v úradnom stolíku pripravená druhá. Tu je dôkaz na to výnos

ministerstva školstva zo dňa 19. júna 1923, č. 6049, uverejnený v 13.

č. Zpráv šk. referátu, o ktorom deputáciu Zusu 26. júna neinformovali

ani na jednom mieste, a dľa ktorého na Slovensku o 50% zvýšený

drahotný prídavok neštátnemu učiteľstvu nepatrí už od 1. januára 1923,

a komu bol on vyplatený, bude mu v mesačných čiastkach srážaný.
Toto je opravdu stav úplného bezprávia. Až o pol roka si smyslí

ministerstvo školstva, že čo patrilo neštátnemu učiteľstvu od 1. januára,

čo nie. Pôžitky zamestnancov majú sa predsa ustáliť vopred, a nie po

zatýmne. Ak kto dostal z omylu viac, než mu dľa platných zákonov

alebo nariadení dosiaľ patrilo, proti srážaniu takého preplatku nemôžeme

robiť žiadnej námietky. Ale zase len protestovať a ešte raz protestovať
nám treba proti takémuto jednaniu, že aby sa srážalo učiteľstvu minister

ským výnosom to, čo mu bolo platnými nariadeniami vlády podnes,

ba až do konca septembra priznané. O 50% zvýšený drahotný prídavok

vyplácal sa na Slovensku štátnym zamestnancom na základe vládneho

nariadenia z minulého roku 1922, a predĺžený je vládnym nariadením

zo dňa 22. marca 1923 do konca septembra 1923. Ani vládne nariade

nie 380/922, ani 88/923 ani len slovíčkom nespomína, žeby sa nemal

on neštátnemu učiteľstvu ďalej vôbec vyplácať, a tieto vládne nariade

nia normujú pôžitky neštát. učiteľstva vo výške, v akej by mu patrily,

keby pôsobilo na školách štátnych, od 1. januára, pofažne od 1. mája

tohoto roku. Na jakom základe je vydaný výnos min. šk. zo dňa 19.

júna 1923. č. 6049 prez.?
Opravdu je na čase, aby sa vyhlo takýmto kolíziám, ktoré sú na

dennom poriadku, aby paritný zákon bol aplikovaný na všetko učiteľ

stvo republiky. Tá námietka, že treba vyčkať konečného riešenia cir

kevnopolitických otázok, je úplne bezpodstatná, ba až smiešna, a dá

sa podvrátiť slovami samého paritného zákona.

Veď paritný zákon práve preto bol vynesený, aby učiteľstvo nemu

selo čakať do konečného riešenia týchto vecí. Paritný zákon je vlastne

len provizórium, ktorý chcel odpomôcť biednemu stavu učiteľstva i za

tiaľ, kým sa tieto školsko- a cirkevnopolitické otázky neriešia, pre ktoré

sa naša platová úprava do nekonečna odďaľuje. I. čl. paritného zákona

Právo alebo doživotná milosť?



hovorí: „Pokud se neprovede jednostejná trvalá úprava právnídi svazkä
učitelstva obecných a občanských škôl ve všech zemích štátu čsl., platí
pro Čechy, Moravu a Slezsko tento zákon. Zvláštnym narízením bude
určeno, kedy mají ustanovení tohoto zákona platnosť i v ostatných čá
stech štátu čsl. u Ak toto neni provizórium, vtedy niet provizória na
svete. Ak ale odďaluje sa prevádzanie provizorného zákona zase len

provizornými, s času na čas predĺženými vládnymi nariadeniami, po
vstane z toho taký chaos, v akom sa nachádza slovenské učiteľstvo.
Provizorné provizórium je vlastne večité provizórium, hotová karikatúra.

Má sa odďaľovať prevádzanie paritného zákona až dotiaľ, kým
bude svedený rozhodujúci boj o školu, tak paritný zákon, toto provi
zórium úplne minulo svojho cieľa, aby totižto zatiaľ neutrpela škola
ani najmenšej ujmy, — vtedy je on zbytočným a môže sa zo Sbierky
zákonov a nariadení trebárs i vytref. Provizóriá sú na to, aby daly
modus vivendi. Kto ich nechce použiť, ten hatí, znemožňuje práve ten
modus vivendi, ten kopí provizóriá na provizóriá, až ich je na konci
toľko, že sa čochvíľa nevyzná v nich nikto. Veď to svet nevidel, aby
voľakto postupovak v plate, v pôžitkoch dvojakým spôsobom, dľa dvo
jakého zákona razom. To je opravdivý platový hermafroditizmus.

Odkladanie, prieťahy v aplikovaní paritného zákona na nešt. uči
teľstvo slovenské je zlou vôľou, nespravodlivosťou. Pre kohože bol vy
nesený paritný zákon? Pre štátne učiteľstvo ho vôbec nebolo : treba,
lebo keď je št. učiteľ zamestnancom štátu, platia pre neho platové zá
kony, ako pre ostatných zamestnancov štátnych. K vysloveniu tohoto
vari netreba zvláštneho komplikovaného zákona. Dokazuje j zákon
394/922, kde hneď pri vypočítaní zamestnancov stojí i „štátni“ učiteľ.
Paritný zákon pre štátne učiteľstvo skoro by nemal smyslu okrem nie
koľko zvláštnych jeho ustanovení. Potrebný bol ale paritný zákon pre
učiteľstvo neštátne, aby mohlo byť ono platené dľa noriem platných pre
štátnych zamestnancov. Paritný zákon je teda zákonom eminenter ne
štátneho učiteľstva, a to celej republiky, expressis verbis ipsius legis,
dľa slov samého zákona. Ináče sa on ani pochopiť nedá, ztratí úplne
svoj smysel. Odmyslime si neštátne učiteľstvo, odmysleli sme si tým
celé učiteľstvo historických zemí (až na mizivú čiastku menšinového
učiteľstva) a tiež Vo slovenského učiteľstva. Pre kohože bol teda ten
zákon vynesený? Opakujeme, pre neštátne učiteľstvo celej republiky.
Keď teda nechce sa prevádzať na ňom, to je prekrúcanie zákona, a keď
nechce sa prevádzať na celom neštátnom učiteľstve, tak na českom ako
na slovenskom, to je nespravodlivosť, to je dvojaká miera, tedy je pa
ritný zákon len kameňom úrazu, klinom vbitým medzi Čechov a Slovákov.



Vláda je zmocnená paritným zákonom, aby určila len čas, kedy
má nastať jeho platnosť na Slovensku. Mieru, v jakej sa má on pre
vádzať, v jakej miere sa majú priznávať pôžitky celému učiteľstvu, určil
sám paritný zákon, poťažne nasledovavšie platové zákony. Takto poní
maly vec všetky vl. nariadenia, ktorými sa poskytovala mimoriadna
dráh. výpomoc slov. neštát. učiteľstvu, nevynímajúc ani predposledné
vl. nar. 380/922, proti ktorému sme sa museli stavať zase z iných prí
čin. Každé toto nariadenie začina sa slovami: „Na základe zákona
274/919, atď.“ Keď na tom základe, tak treba sa ho pridŕžať. A ten
ustanovuje pôžitky všetkého učiteľstva také, aké má štátne zamestna
nectvo. Ale tu sa prejde cez zákon, cez vládne nariadenie ministerským
výnosom. Toto je stav úplne nemožný. Protestujeme nielen proti prí
padným srážkam, ale žiadame vyplácať o 50% zvýšený drahotný prí
davok až do konca septembra na základe doterajších nariadení. A keby
tých nebolo, žiadali by sme, aby boly vydané, na základe rovnopráv
nosti.

Ale odhliadnuc od zákona, od vládnych nariadení, vôbec od
všetkého písaného práva, na ktoré sa môžeme odvolávať, do ktorého
sa môžeme zachytiť, ešte raz predkladáme otázku, či slobodne takto
zachádzať so školstvom polrepubliky len z dôvodov čisto štátnických.
Kecfby sa zavrely na Slovensku školy cirkevné, Slovensko ostane bez
školy. Škola cirkevná a škola slovenská sú pojmy identické. Je to zá
ujem Slovenska? Je to záujem republiky? Už sme mnohokrát napísali,
že tieto krivdy páchané na nás sú páchané vlastne na samom Sloven
sku, ktorého občania majú právo požadovať, aby sa ich deťom venoval
učiteľ celý, spokojný, nie utrápený, utrýznený, vyhladovaný, znechutený,
do zúfalstva vohnaný. Keby nebolo písaného práva, keby nebolo žiad
neho zákona, tento jeden by stačil, ten je nad všetky zákony, lebo je
to zákon prirodzený, ktorým zabezpečil sám Boh každému človekovi,
každému národu právo na život, — aby štátnik, strana štátotvorná,
ktorí si robia nároky na tieto mená, už raz nahliadli, že nebudujú, lež
rúcajú, nevštepujú lásku lež nenávisť.

My už k objasneniu tejto otázky viac argumentov snášať nebudeme.
Doba argumentov prešla na jednej strane, prechádza i na druhej strane.
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Proti krivdám obráni ma jedine pevná organizácia.
To je Zus.

Zmenu adresy oznámte Zusu do Žiliny!



:::::: spolkové zprávy.

Sme v tuhom bojí, ktorý boj vyžaduje úmornú prácu. Väčšiu
čiastku tejto práce v boji za existenciu slov. učiteľstva pripadlo zdolať
predsedníctvu, ktorému mnoho ráz skoro nestačilo času ani na každo
denný odpočinok. Boj tento pri vzmáhajúcom sa nápore vlády úporne
trvá, a nemôže utíchnuf, kým len všetky ukrutné krivdy a neprávosti
páchané na nešt. učiteľstve na Slovensku neprestanú. Od istého času
badáme, že proti slovenskému učiteľstvu započal sa krutý pohon vy
hladovania, ktorý značnú čiastku spravodlivo pracujúceho učiteľstva
vohnal už do zúfalstva a znemožnil mu všetku prácu duševnú.

Cítime nevysloviteľnú horkosť, keď si uvedomujeme náš spravod
livý, no zato nerovný boj, ktorý nás nevdojak upomína na tie najtrpkej
šie časy ťažkej poroby slovenského národa. — Vtedy, za časov uhne
tenia, boli sme ubíjaní duchom, — najlepší synovia národa boli pre
nasledovaní, znemožňovaní, len aby sme v prospech svojho národa
málo čoho mohli vykonať; — a dnes, keď slovenskou rodoláskou žia
riaci duch bohatiera, učenca — generála Štefánika rozbil nám okovy
rabstva, keď slovenský národ zaplesal, vydýchnul osvobodený a svitla
mu nádej lepšej budúcnosti, keď sme sa i my slovenskí učitelia, jako
pracovníci národa, pridali do tvorivej národnej práce, keď sme sa cho
pili konať nadľudskú prácu národnú, lebo bolo treba doháňať to, čo
zloba maďarizmu tak nešeredne zdeptala, zúhorila, — musíme horkosťou
konštatovať, že sme síce duchom osvobodení, ale sme znemožňovaní
hmotne, ubíjaní fizicky, aby naše duševné schopnosti otupené, zosláb
nuté nemohly slúžiť rodu Štefánika: mnohostrádavšiemu slovenskému
národu 1

Väčšina slovenského učiteľstva len preto, že sa ono zovie neštát
nym, prežíva veľmi ťažké časy. Nastal neistý stav, v ktorom cítime
sa byť postavení mimo zákona, a mimo všetkého práva, i mimo práva
ľudskosti. Prišli sme preto sem, aby sme svoj spravodlivý boj priostrili
a slovenskému učiteľstvu vydobyli to, čo mu zákonom a právom pri
náleží.

Zemský učiteľský spolok podal celý rad náležíte odôvodnených
rezolúcií, z ktorých však kardinálné požiadavky slovenského učiteľstva
ani doposiaľ neni sú splnené a ktoré znovu a znovu musíme žiadať.

Zato boj náš mal i výsledky. Na príklad:
Definitívne menovanie štát. učiteľov, jednorázová výpomoc staro

penzistov, vyplatenie 20—30°/o čiastok rep. zákona, rozšírenie paritného
zákona v podobe mim. dráh. výp. na učiteľov rehoľných, likvidovanie
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V Zpráva tajomníka ZUS-u,
prednesená na valnom shromaždení delegátov Zusu dňa 3. aug.

1923 v Banskej Bystrici.
Ctené valné shromaždenie!



podľa rozložených položiek platov neštátneho učiteľstva, priznanie dňom
1. januára 1920 100% od 1. októbra t. r. 50% drahotného prídavku
pre Slovensko i pre slovenské učiteľstvo jako štátné tak neštátné, jed
notný drahotný prídavok nového platového zákona dňom 1. apríla 1923

nebol snížený o 20%, ako bolo pôvodne stanovené v 50%-vý
drahotný prídavok pre Slovensko predĺžený bol i po 1. januári 1923,
ktorý však najnovším nariadením ministerstva školstva a národnej
osvety č. 6049. zo dňa 19/V1. 1923 zastavený je dňom 31. decembra
1922 pre neštátne učiteľstvo na Slovensku, bez jakéhokoľvek základu
a v protirečení s vládnym nariadením.

Že Zemský učiteľský spolok je dnes už silnou morálnou jednotkou,
to najlepšie dokumentuje výsledok dosiahnutý koncom apríla 1923, keď
na telegrafičné zakročenie predsedníctva Zus-u, na druhý deň zasadla
ministerská rada, aby podľa žiadosti Zus-u predĺžila platnosť vládneho
nariadenia č. 380/1922 o prolongovaní mimoriadnej dráh. výpom. do

konca roku 1923, o čom vláda hneď na druhý deň upovedomila i pred
sedníctvo Zus-u.

Týmto organizácia Zus-u — keď aj vl. nar. č. 380. obsahuje v
sebe veľmi urážlivé čiastky — zabezpečila a vymohla nám to najhlav
nejšie a najnaliehavejšie, totižto predĺženie mimoriadnej dráh. výp. čím
hmotné postavenie neštátneho učiteľstva, aspoň ako tak je do konca
tohoto roku zabezpečené.

Bez organizácie Zus-u nebolo by sa ani tohoto dosiahlo.
Od ostatných požiadavkov neustúpime za nijakú cenu. Predsed

níctvo hľadalo spojenie u bratských slovenských zamestnaneckých orga
nizácií, aby náš dlhotrvajúci boj pomocou mohutnej kooperácie zkrátilo.
Zus v budúcnosti vystupovať bude so svojimi požiadavkami už za soli
dárnej pomoci najmohutnejších slovenských odborových organizácií,
spojených v Sdruženi Slovenských Odborových Organizácií. Na ten

spôsob, že sme sa cieľom vzájomnej obrany skoro so všetkými sloven
skými stavovskými spolkami spojili v takzvanom SSOO, prispeli sme
k ďalšiemu dokonalejšiemu vývinu stavovskej obrany. Členami SSOO
sú nie jednotlivci, ale celé už pevne organizované, životaschopné orga
nizácie. SSOO bolo utvorené jednomyseľne všetkými zástupcami jedno
tlivých spolkov a síce Spolku slovenských poštárov, Sväzu slovenských
železničiarov, Spolku profesorov Slovákov, Spolku slovenských baníkov
a hutníkov a Zemského učiteľského spolku na Slovensku. SSOO je ne

politickým; — kooperácia organizácií buduje sa v ňom na podklade
republikánskej, slovensko-národnej, slovenskú individualitu hájacej sta
vovskej obrany slovenských zamestnaneckých organizácií, — nepolitický,
bez dotknutia samostatnosti jednotlivých spolkov.

Dôležitejšie uzavretia prípravného výboru SSOO: Sdružené spolky
sú úplne neodvislé. V stavovských otázkach stoja všetci za jedného
jeden za všetkých. Uzavretia vynášajú sa vzájomným dohodnutím, tak
že majorizovanie je vylúčené. Preto je aj každý spolok zastúpený len
dvomi riadnymi a dvomi náhradnými členmi vo výbore, a nie dľa



počtu svojich členov. Agendu vedie dočasne Zus. Predsedníctvo bude
zvolené neskôr. Stanovy SSOO sostaví Spolok Profesorov Slovákov
(p. Mišík a p. Murgaš). Spolky si vymieňajú navzájom svoje časopisy
a uverejňujú v nich dôležité uzavretia sdružených bratských spolkov.
Porady stáleho výboru SSOO budú vydržiavané mesačne, valné shro
maždenia dfa potreby. 12. augusta bude zasedaf stály výkonný výbor,
ktorý odoberie memorandá všetkých sdružených spolkov a predloží ich
9. septembra v Ždine manifestačnému shromaždeniu k prijatiu. Každá
organizácia pripraví svojich členov na toto shromaždenie. Sdruženie
bude si žiadať zastúpenie v sociálne politickom (bývalom statno sria
deneckom) výbore snemovne. V Bratislave zamýšľa sa vybudovanie
veľkého domova slovenských verejných zamestnancov. Vstúpenie do
sdruženia postavili do výh adu okrem doterajších ešte spolok lesníkov,
odborová organizácia slov. kresf. socialistov, majú byť vyzvaní ešte
administratívni úradníci. Avšak o týchto predbežne nevieme určitého
povedať. V spolku notárov je silný prúd za vstúpenie, ale posledný
sjazd notársky prezradil akúsi váhavosť. Jednotlivcov Sdruženie neorga
nizuje, len celky spolkové.

SSOO je prirodzeným útvarom, ktorý prichádza do činnosti. Naše
požiadavky prednesieme 9. septembra t. r. na manifestačnom shromaždení
SSOO, v prítomnosti vyše 10,000 slovenských zamestnancov, ktorého
shromaždenia ale máme sa tiež i my slovenskí učitelia v čím hojnejšom
počte zúčastniť. Preto menom SSOO prosím Vás, aby ste potrebnú
propagandu v prospech tejto veľkolepej akcii započali medzi členstvom
už teraz.

Aby akcia o splnenie našich požiadavkov bola tým istejšia, požia
dame i cirkevné vrchnosti a širokú verejnosť slovenskú, aby nás jedno
časne podporovaly.

Ako ďalší úspech Zus-u musím spomenúť menovanie správcov
učiteľov na r. k. a gr. k. ľudových školách. Práve dostali sme vtejto

prajné odpovede.
Čo sä samého organického telesa, organizácie Zus-u týka, musím

pripomenúť, že toto sa navidomočú vyvíja. Agenda stále vzrastá, je
stále vo vývojovom štádiume. Vývoj je natoľko badateľný, že už ledva
stačíme obstarávať prácu agendy. Príčina neobyčajného návalu práce
vyplýva hlavne z toho, že žijeme v rozháraných pomeroch školskej admi
nistrácie a že platové a právné pomery slovenského učiteľstva neni sú
ešte vždy vyriešené. Bude treba pristúpiť riadnemu stálemu úradovaniu
v ústrednej kancelárii Zus-u. Túto prácu bude treba obstarať stálymi
pomocnými silami, alebo tým spôsobom, že sa bude žiadať platená
dovolená aspoň pre tajomníka spolku, ktorý by nielen viedol agendu,
ale by mohol pozorne sledovať všetky otázky týkajúce sa školstva
a učiteľstva a mohol by sa štúdiám zákonov a nariadení náležíte ve
novať. Pri terajšom zariadení, pri vykonávaní všetkých i tých najdrob
nejších prác, toto je už neni možná vec. Riadne vyučovať a pri tom
viesť takú rozsiahlu agendu v pozdných večerných hodinách, je vyčer
pávanie ľudských síl, ktoré ani jedon funkcionár dlho neznesie. Pomocné
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sily vydržiavať pre finančné ťažkosti, ktorými spolok musí zápasiť, neni
sme vstave, preto nezbýva nič inšieho, ako nástojiť na osvobodení dvoch
— troch funkcionárov spolku, ktorý by na vzor českých zamestnaneckých
organizácií primerane mohli viesť spolok s obstarávaním všetkých po
trebných prác úradovania, a to tým viac, lebo sme zkúsili, že najlepšie
je spoliehať sa len na vlastné sily. Pri vypomáhaní prác agendy pred
sedníctva hodlali sme zamestnávať učiteľskú silu, ale to sa nijako nedo
kázalo. Bolo treba zamestnávať takú silu, ktorá celý deň môže pracovať.
Avšak túto, pre finančné ťažkosti nemohli sme applikovať, — takže
tajomník vykonával všetku písomnú prácu, agendu sám. Vzrastom členstva
vzmáhala sa i agenda administrácie odborového časopisu Slovenského
Učiteľa, ktorú viedol p. Trávníček zdarma, ktorú však pri svojej obchodnej
zamestnanosti nemohol viesť tak, jako bolo želateľným.

Pomocou aplikovaného, teraz už prepusteného pomocníka admi
nistráciu sme usporiadali a urobili sme šmahom koniec neporiadku,
pre ktorý spolok na časopis veľké obnosy vyhodil zadarmo. Pomocnú
kancelársku silu k administratívnym prácam najať jednak len musíme,
aby sme ostali stále v kurencii, a aby sme neupadli zase do nepo
riadku. Poriadok v časopise je veľmi dôležitou vecou. Pritom bude
môcť konať pri tajomníkovi aj iné kancelárske práce. Kancelárska agenda
pre neriadne vyplácanie pôžitkov nešt. učiteľstva, pre stále ponosy,
rady, je už toľká, že jeden človek ju nezdolá. Pre osobné intervencie
v referáte získali sme. br. Jozefa Kišoňa (Zohor). Knihovňu zariadime
si už v najbližšej dobe a tak i p. knihovník Gembický bude mať prí
ležitosť uplatniť svoje sily. Tento rozmach spolkovej agendy je najlep
ším dôkazom, že náš Zus popri intenzívnej vnútornej práci na poli
zdokonaľovania škols’tva má ohromnú expanzívnu silu novonok a zna
mená on už v slovenskonárodnom živote opravdivý pojem, vážneho či
niteľa. Započali sme v skrovných pomeroch, na byte p. predsedu alebo
tajomníka. Dnes potrebujeme už vlastnú úradovňu. Až vyženieme v ko
šatý strom, musíme sa usilovať sústredniť našu kultúrnu prácu vo veľ
kom učiteľskom dome, kde by sme mali všetko poruke, knihovňu,
knihtlačiareň a iné. Ak každý člen vykoná svoju povinnosť, staneme sa
silným činiteľom-v národe a premôžeme i terajší nevďak, prelomíme všetky
hrádze, ktoré sú v ceste, aby sme mohli naše sily uplatniť v produktívnej
práci. Nech nás vedie odkaz Štefánikov; Láska, práca a poctivosť.

S Bohom napred.
Juraj Slota.

tajomník Zusu.

Zpráva ústrednej pokladne Zusu z 2. aug. 1923.
Členovské:

Príjem ... ... ... ... 140,185 08 Kčs
Výdavok ... ... ... ... 134,095’61 „

Zvyšok ... ... ... ... 6,089-47 „



Perzekučný fond:
Príjem ... ... 22,92020 Kčs
Úroky ... _.. ... .... 549 50 „

Spolu ... 23,469"70 Kčs
Výdavok ... ... ... 8,17050 „

Zvyšok ... ... ... ...
'

15,299 20 Kčs

Pôžičky žúp :

Príjem ... ... ... ... 21,450-— Kčs
Výdavok ... ... ... ... 11,975-—
Zvyšok ... ... ... ... 9,475-— Kčs

Siroty a staropenzisti. Príjem 727-— Kčs

Učiteľská základina:
Istina ... ... ... ... 342 60 Kčs
Úroky ... 13'40 „

Stav ... 356"— Kčs

Základina na pomník Komenského:
Istina ... 4877"20 Kčs

Úroky ... ... ... 195-80
Stav 5073"— Kčs

Istina ... ... ... ... ... 8000'— Kčs

Úroky ... ... 220' — „

Stav — 8220'— Kčs

Terka Beňovská, pokladníčka Zusu.

I Zpráva
redaktora Slovenského Učiteľa pre valné shromaždenie

Po trojročnej zdarnej práci vzmáhajúcou sa agendou ZUS-u na-
stalý v spolku pomery, ktoré si vynútily delbu práce. Táto uskutočnila
sa na valnom shromaždení delegátov ZUS-u minulého leta, keď tajom-
níctvo ZUS-u oddelené bolo od redaktorstva spolkového orgánu. Že
toto rozdelenie práce bolo potrebné a užitočné, to nám dokázaly vý-
sledky, ktorými sa oba odbory môžu pochváliť.

O redakciu Slovenského Učiteľa mal bývalý tajomník-redaktor
Martin Ježo nepopierateľné zásluhy. Vinou začiatočných organizačných
pomerov bolo, že Slovenský Učiteľ bol ťažkopádny, a niekedy v tých
najkritickejších chvíľach spolkového života, keď išlo temer o bytie či

Kulhánkova základina:

delegátov ZUS-u.



nebytie spolku, postrádal ZUS obratnosti, pohotovosti svojho orgánu
na odrážanie útokov, namierených proti jeho existencii. Bola to meno
vite okolnosť, že redakcia boU v Komárne, tlačiareň v Lipt. Sv. Mikuláši
a administrácia s expedíciou v Žiline u p. Trávnička. Tomuto nemožnému
stavu odpomohlo sa aspoň z čiastky tak, že redakcia, tlačiareň a ex
pedícia nachádzajú sa v jednom mieste, v pôsobišti redaktora v Nitre.
Týmto priechodom získal nielen časopis obratnosti, ale prešiel na tom
spolok i hmotne lepšie, nakoľko je tlač, vkalkulujúc všetko, i kvalitu
papieru, o značné % lacnejšia, takže ak počítame celoročne dvojhárkové
číslo, 32 strán, usporíme spolku ročných 40,000—45,000 Kčs. Admini
stráciu, ktorá je vlastne evidenciou členstva, vedie teraz samo ústredie
ZUS-u. 1 tu stalo sa dobre, že tak dôležitý úkol prevzali sme do
vlastných rúk.

Jedno mi treba konštatovať, že administrácia a expedícia, keď sme
ju prevzali, bola v takom stave, že za ňu niktp nemohol odpovednosť
na seba vziať. Niektorí členovia dostávali časopis, aj vo viac výliskoch,
niektorí ani v jednom. Bolo treba založiť administrácii novú členovskú
kmeňovú knihu, na základe úplne nových menoslovov a dfa týchto
dať natlačiť pre expedíciu nový adresár, čo sa aj stalo. Expedícia je
teraz zásobená páskami na tri roky. Bratislavskej župe posiela sa
časopis ešte dľa starej evidencie, ale konečne už i tu je náprava, a tak
bude časopis v úplnom poriadku. Veci stály tak, že neporiadok tento
bol by býval asnáď príčinou zaniknutia spolku, lebo tento zapríčinil
medzi členstvom najväčšiu dezorientáciu. Zavedený presný poriadok
ZUS zosilnil. Aj administrácia aj redakcia aj expedícia majú svoju
presnú evidenciu a tieto sa nevzájom kontrolujú. Následkom uvedenia
poriadku môže časopis aj riadne vychodiť, lebo expedícia je oproti
starému systému, dfa ktorého trvala ona vždy dva-tri dni, neporovna
teľne zjednodušená. Ponôs pre neriadné expedovanie už vôbec nepočuť,
a ak sa kedy nejaká chyba stane z nedopatrenia, čo je pri expedícii
3000 čísel veľmi ľahko možné, pri dokonalosti evidencie chyba sa hneď
nájde a napraví. Tu len na to treba upozorniť členstvo, aby každú
zmenu adresy hneď oznámilo ústrediu do Žiliny. Dobre organizovaný
učiteľ mal by zachovávať v tejto veci vojenskú disciplínu, že každý
svoj dlhší pobyt oznámil by ústrediu.

Za 1. štvrťrok 1923 vyplatilo ústredie za tlač 15,883 Kčs, za 2.
štvrťrok 1923 vyplatilo 18,716 Kčs., spolu: 34,579 Kčs. v čom je zapo
čítaná aj expedícia časopisu s poštovými známkami, s kancelárskymi
potrebami redakcie a tlačením nových pások Za inzerciu dostalo sa
v prvom polroku 2758 Kčs v hotovosti. Niekoľko p. inzerentov ešte
dlhuje.

Toľkoto o hmotnej a technickej stránke Slovenského Učiteľa.
Ctené valné shromaždenie ale istotne lepšie zaujíma meritórna

práca redakcie. Z tej vlastne účtovať by sme nemuseli, lebo činnosť
redakcie je vám všetkým dobre známa. Jednak treba nám priklincovať
niektoré veci. Naša činnosť vyčerpávala sa z počiatku hlavne v seba
obrane spolku. Treba bolo čeliť výpadom na náš spolok. V tomto boji



zachoval si Slov. Uč. zbraň čistú, držiac sa zásady, neviesť osobný
boj, ako sa to proti nám všeobecne praktizovalo, ale bojovať čestne
bez osobničkárstva, za zásady. Ak treba bolo niekedy do žlči namočiť
pero, stalo sa to len v úprimnom rozhorčení nad spôsobom boja ne
priateľov spolku. Mali sme hlavne na zreteli, aby sme informovali vždy
členov našich o falošných zprávach nepriateľských, aby nezdvihla v

spolku hlavu dezorientácia, ktorá, ako sme už spomenuli, zavinila medzi
učiteľstvom najviac zla.

Nie v menšej miere zaujímal stĺpce Slovenského Uč,teľa boj o
hmotné zabezpečenie, o sriadenie právnych pomerov hlavne neštátneho
učitelstva. Táto otázka je boľavou našou ranou a musíme sa hanbiť
pred svetom, že musíme ju stále držať na dennom poriadku. Nútení
sme to robiť, zakiaľ nedobyjeme sa uznania práv všeučiteľstva republiky.

Redakcia spolu s ústredím usilovne pracovala na návrhoch, na
memorandách, podávaných na patričné miesta. Táto spolučinnosť ob
ťažovaná bola vzdialenosťou redakcie od ústredia a diala sa najviac
len poštovým stykom. Týmto nesnádzam odpomôcť je vec nemožná.
Musíme sa tešiť, že vedeli sme agendu spolku natoľko koncentrovať, že
predsedníctvo a tajomníctvo sú pospolu. V boji o zabezpečenie chleba
učiteľstva obstál Slov. Učiteľ tiež zmužile, čestne. V tomto ohľade
hľadíme s otvoreným čelom a spokojným povedomím do očú verejnej
kritiky. Redakcia bola si vedomá mnohokrát nemilých následkov, ktorým
sa vystaví bezohľadným hlásaním pravdy bez všetkých okolkov, voči
každému v záujme utisknutých, ubitých kolegov. Keď ale vaša dôvera
vtisla nám do ruky redaktorské pero, obracali sme ho v prospech celku,
v prospech ideálov, za ktoré bojujeme, a vtomto boji nehľadiac na seba,
vykonali sme všetko, čo bolo ľudsky možné, vrhli sme sa do boja
všetkým úsilím, celou dušou, celým fyzikumom. Že náš boj nedosiahol
ešte vo všetkom kýženého výsledku, tomu nie je na príčine nedostatočná
práca ústredia ani redakcie, lež tvrdošijná neprajnosť vedúcich kruhov
voči učiteľstvu. Výsledky nášho boja predsa odtajiť nemožno. Vydobili
sme už všeličo, čo by bez ZUS-u sotva bolo prišlo. Podarilo sa nám
informovať značnú čiastku slovenskej tlače, ktorá naše informačné články
zo Slovenského Učiteľa ochotne uverejňovala. Keby iného nie, i tým
povedali sme mnoho, že je nám verejná mienka priaznivé naklonená.
Musíme zdôrazňovať, že jednali sme vždy nestrannícky, naše informačné
články zasielali sme všetkým časopisom bez rozdielu politických strán.
Jedna čiastka tlače nám ochotne vyhovela, o druhej to isté povedať
nemožno.

Zakiaľ sú naše požiadavky do jedného nie splnené, zatiaľ otázku
túto so stĺpcov našich snímať nemôžeme, a budeme bojovať ďalej s

doterajšou rozhodnosťou, neohroženosfou, bezohľadnosťou. K tomuto
boju potrebujeme posilu, ktorej nám môže dodať len to povedomie, že
slovenské učiteľstvo stojí jako skala, jako pevná reťaz za naším chrbtom.
Prosíme členstvo, aby túto solidaritu vždy a všade cítilo, hlásalo,
dokumentovalo. Všetci za jedného, jeden za všetkých. Dokumentovať ju
musí hlavne plnením spolkových povinností, riadnym platením príspev-



kov. Financovanie časopisu je životnou otázkou ZUS-u a celého učiteľ
stva slovenského. Akonáhle by sme museli složif zbraň pre nedostatok
hmotných prostriedkov, slovenské učiteľstvo nielen že by si zadalo veľkú
ranu, ale by sa i morálne i hmotne priamo pochovalo. ZUS síce ne
stojí na tejto ceste, ale treba to tým kolegom pripomenúť, ktorí poží
vajú ovocie boja, vedeného spojenými silami, zo spoločných hmotných
prostriedkov, ku ktorým oni len veľmi slabo alebo niektorí vôbec ne
prispievajú. Solidarita vo všetkom, i v plnení povinností. Treba vyna
ložiť p. okresným pokladníkom všetky sily, aby od dlhujúcich všetky
nedoplatky sinkasovali. Redakcia sostavila nové okresné členovské
kmeňové knihy a účtovníctvo, dľa ktorých bude manipulácia veľmi
obľahčená, prehľadná a kontrolovateľná. Tieto tiskopisy sú už v tlači.

Boj o existenciu ochromuje nielen vašu prácu v škole, ale necháva
on viditeľné stopy i na odbornom časopise, ktorý sa nemôže venovať
kultúrnym, národným, literárnym, pedagogickým otázkam v tej miere,
ako by to bolo žiadúcne a ako by to bolo teraz už aj možné. Uverej
ňujeme síce vzdelávacie články rôzneho obsahu, ale pre nedostatok
miesta, ktoré nám spomenutý boj z veľkej čiastky zaujíma, sú ony za
stúpené v skromnejšom počte a rozsahu. Musíme avšak s potešením
konštatovať, že slovenské učiteľstvo sa chytá pera. Redakcia má slušný
výber cenných článkov, ktoré čakajú na uverejnenie. Zakiaľ ale náš
boj trvá, zatiaľ musí byť každý prispievateľ shovievavý a toto nesmie
ho odstrašiť, znechutiť od ďalšej práce. Musíme mať na zreteli pri vy
dávaní časopisu aj finančnú stránku, aby sme na príliš objemné čísla
nedoplácali. Prípadne treba sa nám zaoberať časom so zvláštnou prí
lohou SI. Učiteľa, v ktorej by sme tieto články razom vydali. O tomto
uvažovať bude úlohou redakčného odboru.

Redakčný odbor satani teraz nedokazuje. Okrem jedného člena
tohoto odboru, Michala Šveca, ktorý častejšie posielal články, ostatní
páni vôbec zabudli, že sú členami redakčného odboru. Na šťastie zábud
livosti tejto redakcia nepocítila pre spomenutú už účasť hlásiacich sa
novších pracovníkov. Prácu redakčného odboru bolo by treba tiež sor
ganizovať, rozdeliť. K tomu ale potrebné by bolo, aby členovia redakč
ného odboru mohli byť v stálom styku, aby bývali keď aj nie v jednom
meste, ale aspoň blízko seba. Ináč sa rezkosti, akej potrebuje ohebný,
vždy aktuálny, rozmanitý časopis, docieliť nedá. Musíme hladeť aspoň,
aby členstvo pracovalo a snášaío všetko usilovne redakcii akoby do
spoločného úla. Tak bude možno sostaviť vždy rozmanitý výber článkov
do každého čísla.

Máme ešte málo špecializovaných pracovníkov, ktorí by sa venovali
určitému odboru a v ňom sa zdokonaľovali. S tým nie je povedané, že
ich vôbec niet, sú, ale mnohým chýba ešte výraznosť rečová, radšej
mlčia. Je to síce zjav omlúviteľný, ale tento ľad treba už raz prelomiť.
Českých odborných pedagogických kníh je nadostač, slovenské si musíme
napísať my. Učte sa z kníh českých a píšte slovenské 1 Je pravda, je
nás málo, pri malom počte pracovníkov i delba práce je ťažšia. Ale
nestačí biť sa v prsia, ja som Slovák, a pritom krížom slamy nepre-



ložif. S najväčším uznaním musíme hovoriť o tých bratoch Čechoch,
ktorí obohacujú našu vedeckú spisbu dielami slovenskými. Veda jako
veda, povie niekto. V podstate má pravdu, ale jako Slovák nemá pravdu.
Ak neprispeje národ ku všeobecnej vzdelanosti ľudskej ničím svojským,
vo svojej národnej reči, ten národ ztratí právo na jestvovanie, bude len
živoriť až zanikne. Odporúčam teda, študujte, čítajte mnoho 1 Keď každý
z členov ZUS-u len jednu dobrú knihu prečíta, a napíše jej stručný
obsah, prípadne porobí ku nej svoje poznámky, aký obraz sa mi tu
zjaví, ako bude vyzerať „Prehľad kníh a časopisov“ Slov. Učiteľa v
krátkom čase. Toto by malo byť najhlavnejšou rubrikou nášho časo
pisu. Články písať bez náležitej prípravy, vystrojenia — je mlátenie
prázdnej slamy.

Od mladšej generácie čakáme tu obrodenie, život nový. Musíme
dbať o to, aby sme mladú generáciu učiteľskú pribrali k organizačnej
práci. Česká učiteľská organizácia má svoj odbor mladých. Je pravda,
že sa naň žalujú, že nepracuje, že sa v ňom starí sklamali. Takéto'
sklamanie by nám bolo veľmi horké pri rozvíjajúcom sa národnom
živote slovenskom. Musíme si dať veľmi záležať na tom, aby sme sa
nestali „poslednými Mohikánmi“ v našom utešenom boji za ideále
slovenskonárodné a kresťanské. Neobávam sa. Národnú a kresťanskú
myšlienku nemožno pochovať, ale jej vývin, jej rozkvet možno na čas
zahatiť, utlumiť.

Udržujte styk so Slovenským Učiteľom. Niektorí činovníci ešte:
vždy nepochopujú, že v organizačnou živote, áno, pravá ruka má vedieť,
čo robí ľavá ruka. Ináče náš spolkový život bude potrhaný, rozkúskovaný.
Časopis treba o všetkom a hneď informovať, môže sa to zdáť i veľmi
nepatrnou vecou. Organizácia bez takéhoto styku s časopisom je vojsko,,
ktoré sa odtrhlo od svojho vodcu a pracuje, bojuje na vlastnú päsť..
Jednota vo všetkom!

Dôležitou rubrikou Slovenského Učiteľa bola by právna poradňa,
ktorá by právne vzdelanie členov veľmi napomáhala popri jej hlavnom
úkole, ktorý teraz vykonáva sám p. právny poradca, ktorý poslúži poradou
každému listovne. Toto naprosto nestačí, z pochybných právnych prí
padov má sa poučiť nielen dotazujúci sa člen, ale celé naše čitateľstvo.
Právnych odpovedí zásadného významu došlo redakcii veľmi málo,,
skoro nič. Neviem, či bolo dotazov tak málo, alebo stalo sa to z inej
príčiny.

Treba nám pripomenúť, že v školskom referáte redakcia Zpráv je
rôznymi dotazmi preťažená a rada by, keby jej Slov. Uč. z tejto ťarchy
aspoň istú čiastku odňal. To, pravdaže, záleží na členstve, či na naše
ochotne núkané služby reflektuje.

Najdôležitejší moment pri Slovenskom Učiteľovi je, že dostal on
určitý smer, daný naším národným, kultúrnym a stavovským programom.
Od tohoto smeru sa on ani na okamih neodklonil a ani nabudúce sa
neodkloní. Časopis určuje smer celej spolkovej činnosti. Chyba by bola,
ak by tohoto smeru sám nemal ak kolísal by nerozhodne, hovejúc asnáď'
úplne protichodným, protikladným ideovým svetom pod zámienkou,.



audiatur et altera pars, a nech sa vraj názory vymieňajú, čistia. Takéto
nazeranie možno prijať pri veciach podružných, nemožno ho ale pri
pustiť vo veciach zásadných, základných, v ktorých nemožno sa sjednať
na 50%. Toto neznamená vylúčenie slobodnej kritiky. Zdravú, vecnú
kritiku o činnosti funkcionárov treba vítať, len nesmie ona operovať
osobničkárstvom a nesmie smerovať k rozbíjaniu spolku. Vecná kritika
je zdrojom nápravy, je podnetom iniciatívy a vedie aj k náležitej seba
kritike, ktorú musí každý verejný činiteľ nad sebou vykonávať. Verejne
pôsobiaci muž nesmie pred kritikou utekať a nesmie byť citlivkárom.
Pridŕžajme sa hesla sv. Augustína: V nezbytných veciach jednomyseľ
nosť, v pochybných voľnosť, vo všetkom ale láska.

Časopis nielen určuje smer spolku, ale ho aj reprezentuje. Podľa
časopisu býva posudzovaný spolok v celku a v jednotlivých svojich
členoch. Reprezentuje ho nielen svojím rozsahom, ale hlavne obsahom.
Redakcia vynaložila všetky sily aby táto reprezentácia i čo do rozsahu
i čo do obsahu bola dôstojná, a aby kryla ona skutočnosť. Štvrtý roč
ník Slov. Učiteľa pri 14. čísle o 96 strán, teda práve o 6 tlačových
hárkov je objemnejší oproti laňajšku o tom čase. Toto je dôkazom, že
časopis stále sa vzmáha, a toto je zase ďalším dôkazom zosilnenia,
rozvoju celého spolku, proti ktorému všetky nepriateľské nástrahy do
kázaly sa byť marnými. Čo sa obsahu týka,' môžeme si i pri všetkých
nedostatkoch, ktoré sorn pospomínal, i tu uspokojivé odpovedať. Spokoj
ným vedomím čaká teda redakcia kritiku valného shromaždenia, ohľadom
svojej činnosti. Keďže som povedal, že časopis reprezentuje spolok,
prosím každého člena ZUS-u, aby sa pričinil, aby reprezentovali sme
samých členov hodných, Slovákov pravých a charakterov skalopevných,
bezúhonných. Prosím vziať zprávu redakcie na vedomie.

Nitra, 27. júla 1923. Fraľw Mojto, red. Slov. Uč.

Srdce Slovenska, naša čarokrásna Banská Bystrica prežívala 2. a
3. augusta významné dni. Pestré jej ulice ožily na dva dni ešte k ču
lejšiemu životu. Jej príbytky uvítaly delegátov Zusu celého Slovenska,
ktorí sišli sa do učiteľského snemu vyslaní 3000 učiteľmi, schystanými
k odhodlanému, rozhodôjúcemu boju na život a na smrť. V mene tých
3000 kolegov zasadlo 70 delegátov a za prítomnosti asi 200 členov ne

delegátov zahrmeli; Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme.
Bolo toto už piate valné shromaždenie. Význam každého bol ďa

lekosiahajúci, označujúci métu v našom spolkovom živote. Ale dnešné
valné shromaždenie významom svojím presahuje všetky predošlé shro-

17 Naše snemovanie.
Výkonný výbor.



maždenia. Bola to už prehliadka vojska, utuženého v neslýchaných paľ
bách defenzívy, či sú jeho šíky dobre usporiadané k víťaznej ofenzíve.
Lebo krivdy popáchané na učiteľstve už dosiahiy svojho vrcholu. Kalich
náš prekypoval horkosťou, my sme ho vyprázdnili až do samého dna,
do poslednej kvapky. Čože môže ešte nasledovať, čoho by sme už ne
boli zakúsili? Horšie už nemôže byť, ako je. Krajná trpezlivosť učiteľ
stva po nesčetných staniciach krížovej cesty došla ku koncu, do naj
konečnejšej hranice. Snem náš zasadnul, a vypovedal posledné slovo;
Dosť! Potiaľ a nie ďalej! K vypovedaniu tohoto ultimátu rozhodnul sa
snem učiteľstva vo vedomí silných spojencov, početných slovenských
stavovských organizácií, v povedomí toho, že deň čo deň stavajú sa
za naše požiadavky organizované vrstvy, korporácie, predstavujúce nie
len massy, ale hlavne najlepšie složky národa. Význam dnešného val
ného shromaždenia je v tom, že náš boj dnešným dňom fakticky vyši
nuje sa z úzkych stavovských koľají, z obmedzeného rámcu organizač
ného, a malé bojište naše rozvíja sa v neprehľadnú a nerozbornú frontu
tisícich a tisícich zaocelovaných, smrťou opovrhujúcich hrdinov, vystu
pujúcich odhodlane na arénu, hnaných vrelou túžbou v blízkom radvaň
skom cintoríne snívajúceho herosa: Zbiť abo mrieť!

Náš boj nie je viac výhradne naším bojom, naša otázka nie je
viac našou súkromnou stavovskou otázkou,- naše krivdy nepália už len

nás, ale cíti ich na sebe národ. Toto dokumentujúc, vyšlo slovenské
učiteľstvo prvýkrát za svojho spolkového života zo sídla spolku zo Ži

liny na verejné javište, na ulice Baňskej Bystrice. Náš nemý pochod
po uliciach Baňskej Bystrice v zatvorených radoch ku hrobu Sládko
vičovmu a ku hrobu Bottovmu vzbudil po meste veľký záujem, a do

kumentoval, že odhodlaní sme bojovať so všetkými prostriedkami na
zmenenom bojíšti, a tam zaburácať pod holým nebom: Zbiť abo ťnrieť 1

Snemovanie naše započalo sa zasedaním výkonného výboru v

poradnej sieni evanjelickej cirkvi o 4. hodine popoludní, za prítomnosti
všetkých členov výkonného výboru a mnohých učiteľov, ktorý i, o. za
sedanie výkonného výboru sa veľmi , živo zaujímali. Predseda Hancko
zahájil výkonný výbor len niekoľko slovami, upozorňujúc, že program
je objemný a svoju reč povie na valnom shromaždení. Poveril Fr. Prí
borského, Jozefa Kišoňa a Emila Joštiaka, aby, kým výk. výbor pojed •

náva, preskúmali účty ústrednej pokladne Zusu. Zápisnicu viedol Adam
Spitka. Prikročilo sa k dennému poriadku. Predsedníctvom ustálený
program bol zmenený tak, že valné shromaždenie má sa zapóčaf hym
nami Kde domov mňj a Nad Tatrou sa blýska, a ma byť zakončené
hymnami Hej Slováci a Kde domov môj.

Tajomník Slota prečítal svoju zprávu, ktorú uverejňujeme na inom



mieste. O správcovstve r. k. škôl referujúc, oznámil, že Zus požiadal
všetky r. k. biskupstvá, aby už usnesenie biskupského sboru bolo tieto
prázdniny istotne prevedené a učitelia boli menovaní správcami. Okrem
vikariátu trnavského a gr. kat. biskupstva užhorodského, z iných biskup
ství došli priaznivé odpovedi. Z rožňavského biskupstva odpovedal p.
vikár, že jeho poverenie sa na tak dôležité veci nevzťahuje. Toto vý
konný výbor nemôže vziať na vedomie, lebo keď dľa zprávy br. Páz
mána, môže p. vikár menovať p. farárov a cirkevných hodnostárov,
držíme za prirodzené, že môže menovať aj správcov škôl, a preto ukladá
sa predsedníctvu, aby sa znovu urgovalo perfektovanie pravidiel vyne
sených v mene celého biskupského sboru slovenského. O trnavskom
vikariáte má Fr. Mojto spoľahlivú informáciu od samého cirk. hl. škôl
dozorcu Gejzu Szúcsyho, že pripravuje sa už do tlače obežník na vy
menovanie učiteľov za správcov. U užhorodského gr. kat. biskupstva
má predsedníctvo znovu zakročiť. Tajomník podal zprávu o učiteľskom
kalendári za rok 1922/23. Pán Klimeš zúčtoval, tlačilo sa 2500 výtiskov.
Čistý zisk z kalendára učiní 11226 Kčs. Ale mnohí ešte nezúčtovali s
obnosmi odpredaných kalendárov. Nad týmto vyslovilo sa pohoršenie,
mená nedbalcov boly prečítané (avšak pred celou verejnosťou ich ešte
nateraz ušetríme. — Red.) U jednotlivých funkcionárov nachádza sa
ešte 5789 Kčs za kalendáre. Vyzývajú sa, aby podlžnosti bezodkladne
zaslali ústrediu, lebo zakročí sa proti nim energickejšie. Bolo rozhod
nuté, že aby poštové trovy pri rozposlaní kalendára 1922/23 znášali
okresné pokladnice Zusu, kde sú ony vedené na ťarchu funkcionárov.

Potom podal zprávu Frafío Mojto o učiteľskom kalendári na rok
1923/24. Zus dal tlačiť na základe objednávok 2400 výtiskov. Kalendár
je vytlačený a už sa viaže, tak že na 15. augusta bude k rozposlaniu
hotový. Korektúru prevádzal sám p. autor J. Sivák, a po jeho odchode
Fr. Mojto. Obsahuje 260 tlačených strán textu a 32 prázdnych strán.
Ohľadom rozpredaju kalendára stanovil výkonný výbor toto; Okresní
predsedovia dostanú kalendáre pre tých členov, ktorí sa naň vopred pri
hlásili, od p. Huszára na základe výkazov doposlaných ústredím. Pre
každý okres bude pridané niokoľko výtiskov i pre tých, ktorí sa nepri
hlásili. Za kalendáre majú zúčtoval okr. predsedovia najneskôr do 30.
sept. 1923 pod ťarchou osobnej hmotnej zodpovednosti a všetkých dôsled
kov nezúčtovania. Predajná cena kalendára je 14 Kčs. Kníhkupcom po
volený zvyklý obchodnícky rabatt.

Členovia, ktorí sa o kalendár neprihlásili vopred, ukladá sa za
organizačnú povinnosť, že aby si ho zaopatrili v prvom rade u okresného
predsedu, a len ak by im už nemohol vyhovieť, u kníhkupcov. Kalendáre
budú rozpredané na septembrových okresných schôdzach. Kto si kalendár
neodoberie osobne, bude mu zaslaný na jeho trovy poštou.

Prečítaná a schválená bola zpráva redaktora Slov. Učiteľa. (Viď
inde!)

Pri zpráve redaktora uložil výkonný výbor predsedníctvu, aby boly
školské stolice cestou biskupských úradov upozornené, aby súbehy na



prázdne učiteTské stanice uverejňovaly v Slov. Učiteľovi. Poneváč ale
aj učitelia majú na toto rozhodný vliv, každý člen Zusu nech toto usta
novenie pečlivo zachováva a dbá o jeho dodržiavanie.

Nasledovaly rezolúcie, ktoré majú byť predostrené valnému shro
maždeniu k prijatiu. Pri rezolúciách rozpútala sa debata na široko a
na hlboko, menovite čo sa týka postupu v ďalšom boji.

Predovšetkým s oduševnením bolo vítané SSOO. Osobitný postup
Zusu nemôže mať tých výsledkov, ako spoločný výstup veľkého Sdru
ženia. Do Sdruženia za delegátov sa vysiela A. Hancko a Juraj Slota,
za náhradných Fr. Príborský a Fr. Mojto. Anton Vašek sa pýta, čo je
s našim doterajším akčným výborom. Tajomník Slota: Akčný výbor na
naše dotazy vôbec neodpovedá, ani len zápisnicu z posledného výbo
rového zasadnutia nemožno od neho dostať. Výkonný výbor sa usniesol,
že poneváč nevidí, žiadnej ochoty v akčnom výbore zasadzovať sa za
naše záujmy, preruší s ním vôbec všetky styky. Hancko: K urýchleniu
platových poúkazov nešt. učiteľstva bolo v ministerstve školstva v naj
určitejšej forme sdelené, že poslali referátu 12 výpomocných síl (27.
júna). Vašek: Tých 12 síl do referátu vôbec neposlali. Všeobecné roz
horčenie. Ministerstvo nás zavádzalo.

Na pretras prišiel návrh bratislavskej župy, aby už raz prestalo
učiteľstvo vypisovať, rezolúcie vynášať, ale aby sa chopilo činov. Tento
návrh je najeklatantnejším dôkazom, že jaká nálada panuje medzi uči
teľstvom. Učiteľstvo sa vyhýbalo dosiaľ výstrednostiam, ktoré by boly
mohly poškodiť vážnosti stavu učiteľského a jeho dobrej povesti v ná
rode. Ešte i ten boj, ktrrý viedlo všeučiteľstvo celej republiky proti
zlopovestnému decembrovému (1921) zákonu takým vášnivým spôsobom
a zbraňami neobyčajnými, viedol sa nami na Slovensku spôsobom o
mnoho zmierneným nežli v Česku. To je dôkazom, že nechceli sme
svojím bojom poškodzovať záujmy samého národa, kdežto boli sme
na tom o mnoho horšie, nežli učiteľstvo české. Že ale struna našej
trpezlivosti je už napiata potiaľ, keď ona prasknúť musí, a už práska,
toho dôkazom je tento návrh, o ktorom pojednávané bolo vyše pol dru
hej hodiny, a ktorý svedčí, že učiteľstvo je hotové na všetko, je hotové
postaviť všetko na jednu kartu, ako dešperádo, ktorý nemá čo ztratiť.
Keď sme písali, že je rozklad v školstve, a upozorňovali sme na to
v našom memorande i vládu, to nebola žiadna fráza. Ajhľa, ten roz
klad vybuchuje nezdržateľne a podávajú sa návrhy také, aby sa vy
bralo s tisíc učiteľov do hlavného mesta republiky, do Prahy, do samej
snemovne, a aby demonštrovalo hlasne a donútilo vládu, aby už raz
týmto nespravodlivostiam, neriadom koniec učinila, aby sotrvalo v par
lamente, kým jeho žiadosti nebudú splnené, a keby ho chceli odtiaľ
odstrániť, aby ustúpilo len brachiálnej moci, násiliu parlamentnej stráže,



polície, aby sa dalo odtiaľ vyviesť, formálne povyhadzovať, aby vystrá

jalo škandále také, aby sa o nich celý svet dozvedel. Hanbíme sa pred
sebou, že mohlo dôjsť k takýmto prejavom učiteľstva, práve tej čiastky

národa, ktorej povolaním je hlásať vždy dôstojnosť, vychovávať národ,

aby mal smysel pre právny poriadok, ktorý musí panovať nad terorom,
nad násilím. Učiteľstvo vo svojej zúfalosti dalo sa zachvátiť takouto

hroznou myšlienkou. Niet sa tomu čo diviť. Nielen v učiteľstve je roz

horčenosť vystupňovaná schválne na najvyšší vrchol, ale aj verejnosť
slovenská zunovala toto zlomyseľné vláčenie, preťahovanie, a každý

činiteľ, kto má len koľký-tolký záujem o naše školstvo. Ale tento pre

jav zúfalstva nie je našou hanbou, nech sa hanbia zaň tí, ktorí to

s nami tak ďaleko doviedli. Ospravedlňuje nás verejná mienka národa,

ktorý cíti s nami, ospravedlňuje nás mienka činiteľov verejného života,

ktorý neztratili smysel pre záujmy národné. Istý rozvažitý muž, a to

vedúci muž, ktorého meno nechceme zneužiť v našom boji, národom
všeobecne vážený hodnostár, súc prítomný na jednej učiteľskej schôdzi,
veľmi sa divil našej trpezlivosti, serióznemu, slušnému, ukáznenému
tónu našich rezolúcií a povedal čosi, čo by sme my bez zlých násled

kov nemohli reprodukovať. Tento muž je prívržencom vládnych strán,

tým väčšmi padá na váhu jeho slovo. Keď teda mužovia vážni takto

smýšľajú o našej otázke školskej a učiteľskej, niet sa čo diviť, že uči
teľstvo, vohnané umele do zúfania, je menej moderované, keďže stá a

stá jeho žiadostí trafily vždy na hluché uši. Ak nechce hynúť uči
teľstvo pomalou smrťou hladovou, smrťou zbabelou, chápe sa takýchto
hľa zbraní, prechádza od slov k činom, výtržnostiam. Zase zdôrazňu

jeme, že zodpovednosť nie je na nás. Dnes už o to nám ide, či sme

naozaj odsúdený na smrť, či sme slobodní, alebo sme ostali navzdor

všetkému oslobodeniu i naďalej prekliatymi, nevysloboditeľnými otrokmi.

O návrhu bolo debatované veľmi dlho. Zvíťazil názor rozvažitejší.
Návrh bol odmietnutý, a tak pred valné shromaždenie ani neprišiel.
Uverejnili sme ho na večnú pamäť, že jako sa .s nami zachádzalo v

slobodnej republike.
Na koniec debaty, v ktorej zúčastnili sa viacerí výborníci, ako jej

výsledok srazilo sa to presvedčenie, že učiteľstvo musí vystúpiť z po
litickej pasivity voči politickým stranám, a že veľmi naliehavá potreba
je účinne zasiahnuť do politického boja, pravdaže, mimo organizácie,
ktorá je nepolitická. Politická výchova ľudu je našou najbližšou a naj
hlavnejšou úlohou, v ktorej krok za krokom, pri každej príležitosti informo
vať musíme ľud, ktorý je dľa ústavnej listiny zdrojom všetkej moci.
Dobre premyslená, sorganizovaná, cieľavedomá, vytrvalá drobná práca,
poučovanie medzi ľudom jedine môže zabezpečiť našu budúcnosť; po-



litická činnosť tritisíc učiteľov musí padnúť na váhu vo vytvorení silo
vých pomerov politických strán. Zus jako nepolitický spolok neangažuje
nikoho za tú alebo onú stranu, ale ponecháva na vyspelosť každého
jednotlivého člena, aby rozlišoval, posudzoval, kde sa môže v prospech
národa, štátu a tiež svojho stavu uplatniť, v ktorej strane kynie budúc
nosť. Tritisic učiteľov znamená politickú moc, treba si jej byť vedomým,
a treba ju zúžitkovať. Toľko politickej vyspelosti má dnes každý stav,
že pod sebou nebude rezať konár, na ktorom šedi, a vyspelosť uči
teľstva bude zárukou, že učiteľstvo sviaže svoj osud len s takými stra
nami, ktoré pracujú za slovenskonárodné, celoštátne záujmy, v ktorých
i ono chce nájsť spásu a blahobyt a ktoré už aj doteraz dokázaly, že
sú nám prajné. Rezolúcia v tejto veci vynesená nebola. Registrujeme
len mienku, ktorá sa na konci debaty vykristalizovala, a ktorej jadrom
je: politická výchova ľudu.

Rezolúcie o platových a iných veciach boly výkonným výborom
prijaté a podané valnému shromaždeniu.

Vybavovaním osobných záležitostí členov Zusu v referáte poveril
výkonný výbor Jozefa Kišoňa Zohor. Poštové trovy má si hradiť každý
člen sám, v koho záujme bola intervencia potrebná.

V. Figusch referoval o Kulhánkovej základine a sťažoval si na
Štehrovo kníhkupectvo, s ktorým nemôže prísť do poriadku. Poverený
bol J. Slosiar, aby osobne zakročil u Štehra.

J. Slota oznámil výboru, že pre druhé vydanie sú nepríjemnosti
s nakladateľstvom prvých Dejín, ktoré ešte nie sú rozpredané. Po ob
šírnej debate poverené bolo predsedníctvo, aby vyjednávalo s naklada
teľstvom.

Členstvu sa ale ukladá, že každý nech si drží za elementárnu
organizačnú povinnosť Dejiny Kulhánkove rozširovať. Keď pre každú
školu odkúpime jedon výtisk, situácia, v ktorej sme zaviazli pre ne
tečnosť členov, bude zachránená. Výkonný výbor sa úfa, že ďalších
výzví v tejto veci nebude potrebné. Ak nechceme mať ďalej nepríjem
nosti s nakladateľstvom, treba nám bude prevzať zbývajúcich ešte 1000
výtiskov z prvého nákladu, a odpredať ich. S dobrou vôľou všetko je
možné; netečnosťou dovediete spolok ku hmotnej zkaze.

Účty Kulhánkovej základiny baly preskúmané a schválené. Viliam
Figusch navrhuje, aby boly vo všetkých župách založené základiny
Komenského na podporu učiteľských synov vysokoškolákov.

Predsedníctvo upozorní na to župné organizácie.
Revízori poverení preskúmaním účtov prezreli účty, našli v poriadku

a navrhujú udeliť pokladníčke absolutórium. Prijaté.
Fr. Mojto oboznamuje sostavené okresné kmeňové knihy a účtov

níctvo.
Poveruje sa aby ich dal vytlačiť na trovy okresov. Podrobný ná

vod k nim bude uverejnený v Slov. Učiteľovi.
Kišoň (Bratislavská ž.) navrhuje, aby do stredných škôl a mešťanôk

neboli prijímaní žiaci z 3. triedy ľudových škôl. Prijaté.
Fr. Príborský navrhuje, aby členovia Zusu nosili odznak, a si



tykali. Sľubuje si od tohoto upevnenie povedomia a solidarity. Prijaté.
Návrh na odznak má vypracovať kolega Letko (Košice). Odznak má
byť čím skôr hotový, aby sme už na demonštrácii SSOO 9. septembra
v Žiline boli ním označení.

Rezolúcia Oravskej župy, aby bol Martin Ježo, bývalý redaktor
tajomník, ktorý medzičasom vystúpil zo Zusu, zvolený za čestného
člena Zusu, bol všetkými hlasmi proti dvom odmietnutý.

Zprávy župných predsedov majú byť podané v krátkosti valnému
shromaždeniu.

Preds. Hancko pohnutý odparentoval nebohého člena výkonného
výboru, brata Ondreja Kozáka. Pamiatka jeho uctená bola povstaním.

Zasadnutie výkonného výboru trvalo od Va5 do Valí hod., úplných
nepretržitých 6 hodín.

\/Valné shromaždenie delegátov Zusu.

Delegáti z celého Slovenska schádzali sa na námestí už o V28
hodine. Nedelegátov prišlo z blízkeho i ďalšieho okolia do 200.

Pred valným shromaždením zašli sme do blízkej Radvane, na
hrob nášho medoústeho Andreja S ládkoviča. Náš nemý dôstojný pochod
vo štvorstupoch cez ulice Bystrice vzbudil všeobecný záujem, ačkoľvek
obecenstvo boio už informované, že bude tu naše valné shromaždenie.
Ľudia postáli na ulici a sympatickými pohľadmi sprevádzali naše rady.
Pri hrobe Sládkovičovom povedal preds. Hancko krátku reč asi v tomto
smysle: Prišli sme sem, aby sme vzdali hold nášmu oslávenému Slád
kovičovi, ktorého poézia je čistým prameňom, je dedičstvom, ku kto
rému sa hlási Slovenské učiteľstvo. Zanechal nám dve zásady, ako
uholné kamene národného žitia-bytia, lásku k Bohu a lásku k sloven
skému národu. Národ náš pod Tatrami má svojského osobitného ducha,
a tým má i svoje kultúrné poslanie. Duša jeho je v puku zavitá, má
smysel pre pravdu, krásu a dobrotu, keď sa ten puk rozvije, svety
nám závidef budú! Hrob ozdobila Terka Beňovská kytkou kvetov.

Z Radvane odobrali sme sa v dlhom rade do evanjelického cin
torína baňsko- bystrického, ku hrobu Jána Bottu. Tam zase red. Slov.
Uč. Fraňo Mojto povedal krátku povzbudzujúcu reč asi v tomto smysle:
Slavný pevče náš, ktorý si odel prostého syna slovenského ľudu, syna
hôr a jeho družinu gloriolou nehynúcou, večne žijúcou medzi pospoli
tým ľudom, prišli sme, aby sme sa pri tvojom prachu nadchli tvojím
duchom, vanúcim z tvojich básní, aby sme sa ozdobili cnosťami, kto
rými ozdobovať sluší sa slovenskému učiteľovi. Učíš nás sblížiť sa k
chudobným, sociálne utisknutým. Učiš nás bojovať proti krivde, ktorá
ešte vždy za stolom sedí — za pravdu, ktorá ešte i dnes u dvier
žobre. Učíš nás junáckosti, hrdinskosti, solidarite. Sľubujeme si, že v
našom boji vytrváme junácky, hrdinsky a solidárne. Po reči položila
na hrob Maria Ferienčiková peknú kyticu.

Obodrení, slávnostne naladení odobrali sme sa na miesto valného
shromaždenia, do velikého biografu pod Urpínom. Delegáti zaujali svoje



miesta na hľadisku. Nedelegáti, ktorých bolo do dvesto, zaplnili zadnie
miesta na hľadisku a galerie.

Na shromaždení prítomní boli títo hosti: riaditeľ banky Viliam
Paulíny, okresný náčelník Pštros, šk. inšp. VI. Černý, rektor seminára
a hlavný cirk. škôldozorca msgr. Ant. Mesík Vajda, penz. profesor
Jozej Kačka, poslanec Arnold Bobok, pani Terezia Vansová, p. Ján
Čajak i s paňou Annou Čajakovou a p. Cyril Braxatoris, syn Andreja
Sládkoviča.

Hymny Kde domov múj a Nad Tatrou sa blýska boly dôstojným
začiatkom nášho snemu.

Pred denným poriadkom vyžiadal si slovo domáci gazda Viliam

Figusch, župný predseda zvolenský. Víta srdečne írečitý slovenský uči
teľský spolok v meste írečitých veľduchov slovenských, Sládkoviča,
Mojzesa, Bottu. Náš spolok zrodil sa hneď po zrodení sa republiky. Je
spolkom najstarším, zahrňujúcim všeučiteľstvo Slovenska, majúcim v
programe tie najkrajšie idey, za ktoré borili sa i títo velduchovia, kre
sťanskom a slovenskosť, majúci v programe a uskutočňujúci toleranciu,
spoluprácu národnú evanjelikov s katolíkmi, tak áko to robil Moyzes
s Kuzmánym. Pripomína blízke mesto Zvolen, ktoré zastupoval na
sneme slávny Ľudevít Štúr. Dobré prostredie sme si vybraly teda k
valnému shromaždeniu. My „zpiatočníci“ uskutočňujeme najkrajšiu shodu
medzi luteránmi a katolíkmi, ktorých by radi v mene „pokroku“ ne
priatelia spolku rozoštvať. Nasledujme našich rodných duchov. jCituje
Sládkoviča: snáď víťazstvo chceme bez boja? Či žať prv, než by
sme siali? Či chceme pokoj bez nepokoja? Či bez zásluhy pochvaly?“

Z tohoto nech čerpajú bojovníci rozhodnú vytrvaníivosť, váhaví
rozhodnosť, slabí posilnenie. Kuzmány spieval: Koho dar nesvedie,
hrozba neskloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Tejto sláve ide
v ústrety Zus.

Predseda Hancko: Srdečne ďakuje za úprimné privítanie nášho
snemu. S ubolenou trápnou dušou, bojovnou náladou, rozhorčenosťou,
roztrpčenosťou prichádzate. Vyslali vás trpiaci kolegovia na svoju ob
ranu. V piatom roku v takejto nálade musím započínať svoju reč. V r.
1919 založili sme Zus, stavovsko kultúrny spolok. Náš program bol a
je pracovať za materskú slovenčinu, za slovenskú školu, za prebúdza
nie tisícročnou porobou utlumeného, uspaného slovensko-národného
ducha, za blahobyt novej vlasti, za pestovanie lásky ku nej, za mrav
nosť, za náboženskú výchovu, za obranu svojrázu, zvykov, tradícií
našich otcov, za stavovskú neodvislosť, za hmotné zabezpečenie uči
teľstva.

Za tento program sme pracovali a vo všetkých týchto bodoch
urobili sme za krátky čas mýľový krok napred. Ale od prvopočiatku
nebolo pre nás porozumenia. Prečo? Lebo nechceli sme sa zpreneveriť
slovenčine a nedegradovali sme ju na nárečie, že chceme ostať tým,
čím nás Boh stvoril, čím byť nám cez tisíc rokov nebolo dovolené, že
sme hlásatelia slovensko-národnej myšlienky, a tak i vernosti k česko
slovenskej republike, a hlavne preto, že pracujeme proti rozvratu spo-



ločenského poriadku, že sme si vyvolili kultúrny smer pozitívny v zna
mení kresťanskej civilizácie, pomocou mravno-náboženskej výchovy a
nie boriaci, rozvratný laicko-neverecký smer negácie, vedúci ku zbol
ševízovaniu sveta, ktorý stavia pomníky zradcovi Judášovi, a rúca sym
boly lásky, porozumenia, lásky k blížnému, ďalej ,že pracujeme za ne
odvislú stavovskú obranu.

Našu prácu nikto nemôže popieral Dnes mali by sme už spo
kojne pracovať a budovať ďalej. Ale siaha sa na naše existencie, bo
juje sa proti našej organizácii. Systematičná perzekúcia neštátneho
učiteľstva aktívneho i penzionovaného je odmenou za prácu. Pseudo
vlastenci kolegovia vykrikujú na nás ako na maďarónov. Vláda neuznáva
nám práva, ale len milosť. Prácu žiadajú pod ťarchou disciplinárneho
stíhania, ale neporiadkom platovým túto prácu znemožňujú. Zavedená
je tajná kvalifikácia, ktorá otvára dokorán dvere denunciantstvu, štré
berstvu, demoralizácii. Biedu učiteľstva a zkúšky používali proti nám,
aby rozvrátili náš spolok zvučným heslom poštátnenia škôl, trebárs
sami sú presvedčení, že je to len prázdne heslo. Poukáže na výpovedi
zodpovedných vládnych činiteľov. Vedia, že na pr. školstvo ev. cirkvi
je ústavnou jej listinou len nedávno zabezpečené, a že v Čechách a
na Morave je celé školstvo neštátne. Cirkevné školstvo je plodom hi
storického vývinu, je plnoprávne, štát musí byť povďačný cirkvám, že
chcú spolupracovať na zveľadení národnej kultúry. V Holandsku, v Bel
gicku štát platí cirkevné školy. Vo Francúzsku zlaicizovaním školy do
cielili, že ostaly tieto školy prázdne, a cirkevné školy požívajú dôveru.
Štátna podpora cirkevným školám nie je žiadna milosť. Na ňu má
národ zo svojich daní plné nároky. Ale toto heslo malo byť len klin, vra
ziť medzi nás, aby si s nami ľahšie poradili. To sa im nepodarilo. My
kráčame za našimi ideálmi po ceste tŕnistej, skalnatej, medzi bleskami,
hromami, ale kliesnime ju statočne. Boli sme na hroboch Sládkoviča,
Bottu. Oni už práchnivejú, ale idey, ktoré hlásali, do hrobu uložiť sa
nedajú. Na ich hroboch spojili sme minulosť s prítomnosťou. My po
vedieme náš boj, kým neovládneme Tatry. Kto kalí rýdzu slovenskosť,
kto ináč chápe sjovensko-národnú myšlienku, nežli ju chápal Sládkovič,
je nepriateľom Čechov a štátu. Naši predkovia sa nebáli šibeníc a
guliek, a dnes najdú sa medzi nami, ktorí neverne odstupujú od svojho
rodu.

Náš národný a kultúrny program hlboko korení v slovenskej duši,
v povahe Slováka, program našich protivníkov je nám cudzí. Medzi
týmito dvomi svetovými názormi je nepreklenuteľná priepasť, sú to
dva svetové protikladné póly. Pozitívna viera stavia, buduje na pevnom
podklade, negácia odkopáva zpod seba tento pevný podklad a stavia
na piesku. Za naše ideále bojovať je sladko, a buďme na to hrdí.
Nás v tom neskláti žiadni úder, ba pod týmito údermi, ako železo pod
ťažkým kladivom, len ztuhneme, svárime sa v jedno telo, v jednu dušu.
Republika nám bude povďačná, že vtedy, keď iní sháňali sa za
mamonou, my stáli sme za večnými ideálmi. Odkazujeme naším nepria-



teľom: My sme vernými synami československej vlasti, nám je ona
nado všetko! Sme za vzájomné porozumenie Slovákov s Čechmi. Žia
dame avšak, čo patrí im, to patrí i nám. Že sa proti krivdám bránime
a kričíme, to je samozrejmé. Za šľahanie nebudeme nikomu ďakovať.
Korupciu budeme hrdúsiť oboma rukama. Necharakternosf, nečestnosť
šľahať budeme bičom poctivosti, statočnosti. Oproti mäkýšstvu, podli
začstvu staviame sa s nezlomnou chrbtovou kosťou, proti falošnej krivde
hlásanim pravdy a spravodlivosti, proti sebeckému hmotárstvu, pseudo
vlastenectvu staviame bezžistnú prácu, úprimnú, nelíčenú, čistú rodo
lásku, proti náboženskej nesnášanlivosti bratskú shodu, proti immorál
nemu rozvratu, proti demoralizácii pestovanie morálu a. občianskych
cnosti, proti neznabožstvu hlbokú vieru, proti rozkolu, podryvačstvu,
podkopníctvu pevnú solidaritu a stavovskú svornosť, proti negácii kladnú,
proti rozvratu konsolidačnú, budujúcu prácu.

Detské nemoce sme prežili. Žiadna otrava nás neinfikovala, len
našich protivníkov, sme zdravší, ako hocikedy indy. Chceli nás zotro
čiť, my sa oslobodzujeme. Otrok len otroka vychová. K otrockej práci
sa neprepožičiame nikdy. My tu žijeme doma, chceme právny poriadok
a nie ľubovôľu a bašovanie s nami. Treba nám ísť medzi ľud! Učiteľ
je prirodzeným vodcom dediny. Vychovávajte ľud a nerobte nikdy proti
jeho záujmom, ale ho veďte vo svojskom duchu. Priazeň ľudu nám
zabezpečí lepšiu budúcnosť. Ak bude ľud s nami, bude museť byť aj
vláda snami. Naše krivdy odhaľme verejne, aby svet o nich vedel. To
je kultúrna hanba, zlomyseľnosť, že po piatich rokoch jedine učiteľstvo
musí hladovať po toľkých prosbách, rezolúciách, memorandách; sme
prosili, sme sa klonili, sme hrozili, nič neosožilo. Tých bijú, ktorí by
vedeli nahradiť regimenty vojska. Zle sa robí, keď nás poburujú. Ale
zlobu preboríme a privedieme nepriateľov k zdravšiemu smýšľaniu.
Štát tvoríme aj my, štátom sme i my, plníme voči štátu povinnosti,
žiadame, aby i štát konal voči nám svoju povinnosť. Ale sme mimo
zákona I Hanbíme sa za to. Namiesto účtovania z plodnej kultúrnej
činnosti nútení sme žalovať sa svetu, nariekať, hromžiť, že negarantujeme
za činy, ktoré vynúti hlad z trpiacich kolegov, ktorý nemajú čím zaodeť
svoje deti. (Výkriky: Hanba! Fuj! Škandál!) Vláda sa ani len zastúpiť
nedala na našom shromaždení. Protestujeme proti tejto negligácií, urážke,
bagatelizovaniu našej práce. Rešpektujeme vrchnosti, žiadame, aby aj
ony rešpektovali nás. Ale nás jednak budú počuť 9. sept v Žiline.
Urobíme na vládu taký tlak (SSOO), že pod ním vláda musí splniť
naše požiadavky.

Vyzýva delegátov, aby pojednávali vážne, aby rezolúcie naše,
ktoré vynesieme, odzneli pred verejnosťou tak, aby ich ona brala tiež
vážne. Pozdravuje prítomných hosťov, aj členov iných organizácií, po
zdravuje neprítomných kolegov, ktorí s napnutosťou očakávajú usnesenia
nášho snemu. Odparentuje nebohého brata Kozáka, ktorého obraz bol
v sieni prítomným ukázaný. Podobne odparentoval aj iných zomrelých
bratov. Ich pamiatka uctená bola nemým povstaním.

Pozdravuje p. prezidenta republiky na Slovensku a praje mu, aby



sa zotavil a cítil medzi nami dobre. S našimi biedami ho teraz, keď
si má odpočinúť, obťažovať nebudeme.

Zaslaný bol na p. prezidenta pozdravný telegram.
Na to hlásil sa k slovu p. okresný náčelník Pštros. Omlúva ne

prítomnosť zástupcov vlády, že to neni zlá vôľa. Nádeje sa, že nájdeme
porozumenie u vlády.

Hancko: Neprítomnosť vlády sa nedá omlúvať.
Po tomto prehovoril Viliam Paulíny, riadite! banky. Praje našej

práci zdaru. Teší sa tej energii, ktorá vyznela z predsedovej reči a vy
slovuje želanie, aby silné stesky, ktoré ju vyvolaly, prestaly, aby mohla
prejsť do činorodej práce. Obecenstvo s pozornosťou sleduje našu
otázku. Má radosť, keď sa odvolávame na číročisté pramene slovenské,
na Sládkoviča, Chalúpku, Moyzesa, Kuzmányho. Slovenský národ si
praje tieto ideále zachovať. Keď v ich šlapajach budeme kráčať, národ
nám bude tlieskať. Učiteľstvo je faktor, majúci na starosti budúcnosť
národa. Aké učiteľstvo, taká budúcnosť. O hmotné zabezpečenie treba
sa starať, bieda podlamuje sily a znemožňuje vykonávanie veľkýchúkolov. Bojujte za duševné a hmotné statky. Spomínate nepriateľov.
Všetko sa zmôže láskou. Verejnosť je za vami. Že vláda nekoná voči
vám svoju povinnosť, to má mnohokrát iné príčiny, ako si myslíte.
Ja vám zo srdca žičím, aby ste dosiahli, za čo bojujete. Od vypuknutia
války trpí inteligencia vôbec, a vy vybrali ste si z biedy najhojnejšiuúčasť. Uvedomme si, že budujeme na troskách. S tým však nechcem
ospravedlňovať vládu. Jestli koho prichytíte na zanedbávaní povinnosti,treba to odhaliť. Kričte o pomoc. Učiteľ s rodinou nesmie chodiť bosý.Keď vaše žiadosti a mizerie budú známe obecenstvu, náprava prísť
musí. Vo vernosti v republike nech vás ani bieda neskláti. (Výkriky:Ani nás neskláti. Sme verní republike!) Dva učiteľské spolky neškodia.
Rivalita v práci osoží. (Výkriky: Nás SOU nemýlil My ideme svojou
cestou!) Pôsobí mi radosť, keď vidím, že podávate ruku bratom Čechom
a že nie ste proti nim. Prajem si, aby bola medzi vami pekná shoda.
Len vtedy bude

r dobre, keď si Slovák a Čech porozumejú.
Hancko: Ufa sa tomu porozumeniu. My sme veľkí idealisti, oni

sú trochu realisti. Úfame sa, že od nás omládnu. Že sú dva spolky,to nás vôbec nemýli. Plány SOU sa nevydarily. Štvanicami sa budovať
nedá. Pluh cti, statočnosti hlbšie orie, a ide sám ďalej, bez toho, že
by ho kto musel držať. V nás sa ani národ, ani republika, ani učiteľstvo
nesklame.

Poslanec Arnold Bobok: Som kosť z vašej kosti, krv z vašej
krvi, som syn učiteľa, ktorý pocítil na sebe bič pre svoju slovenskosť.
Ja ako dedič pokladov duševných, ktoré mi zanechal, kloním sa pred
vami, vidím vo vás borcov za tieto poklady a zdravím vás v mene
šľachetných Slovákov, ktorí si prajú také učiteľstvo jako ste vy.Štátotvorná práca je dvojaká, práca pri samom zrodení štátu, a
práca za jeho udržanie. Pri prevrate v slovenských národných radách
boli zväčša slovenskí učitelia. Dokázali, že vskutku shodili so seba
jarmo a putá. A teraz zase vykonávate tú najvzácnejšiu prácu pre štát,



vzdelávate národ. Štát musí zato uznať vaše pozlaáavky. našej
práci zdaru.

' "

Hancko sa za tieto pekné prejavy poďakuje. Budú nám ony slú
žiť za posilu.

Anton Vašek, podpredseda Zusu: Stál som pri kolíske Zusu. Dnes
vyrástol on v slávneho junáka Slovenska, znamená on poctivosť, cha
rakter, môžeme byť naň pyšní. .1 protivník musí pred ním skloniť hlavu.
I my sme pokrokári. Pokročili sme v práci. Porovnajme, ako sme vy
zerali pred piatimi rokmi, ako vyzeráme teraz. Pracovníci Zusu temer
všetci starí. Tvorca a vodca Hancko pracuje za nás dňom i nocou.
Nesklátili ho pomluvy, on z lásky ku nám borí sa na všetky strany.
Sme s tebou solidárni, vyslovujeme ti najvrelejšiu vďaku, a na znak
našej [ásky k tebe prijmi od nás bratský bozk.

Čo teraz nasledovalo, bola najkrajšia, najdojímavejšia chvíľa v ži
vote Zusu. Celé shromaždenie povstalo, v extázi volalo Hanckovi na
slávu a tlieskalo mu. Očia všetkých prítomných zažiarili slzou radostnou,
ováciám nebolo konca kraja. Nech žije Hancko, volalo celé shromaždenie.

Hancko by bol rád na toto odpocedal. Začal: Drahí bratia! Viac
nemohol. Čosi mu stislo hrdlo, slovo mu neprišlo na jazyk, v očiach
zjavili sa mu slzy, stál dojatý, čakal, že sa premôže, ale nemohol ďalej.
Tá slza bola najvýmluvnejšou odpoveďou na tie srdečné prejavy, kto
rými bol obsypaný. Shromaždenie stálo dojaté, akoby skamenelé, každý
si utieral oči, i prítomní hosti. Toto ticho avšak netrvalo dlho. Táto
plodná chvíľočka zrodila v dušiach tie najkrajšie city povďačnosti a
lásky ku nášnu vodcovi, ktorý žije za nás — zrodila zmužilú rozhod
nosť, odhodlanosť vôle a solidarity a táto prejavená bola dalšími vre
lými ováciami, ktoré keď dlho nechceli -utíchnuť, ktosi začal: Hej Slo
váci! Zmäklé srdcia stvrdli, a spievalo sa odhodíme... ešte naša slo
venská reč žije... hr m a peklo, marné vaše proti nám sú vzteky. Po
tom narazil ktosi na pieseň; Kto za pravdu horí, a znelo slávnrstne ďalej:
Kto za ľudstva práva život posvätí, kto nad krivdou biednych slzu vy
roní, tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pod dojmami týchto slávne stných okamihov vstala k slovu ame
rická Slovenka, pani Anna Čajaková, ktorá sbierala národnú daň ame
rických Slovákov na oslobodzovací boj, a ktorej muž bojoval jako slo
venský legionár, dojatá prehovorila toto : V minulosti Slováci vyhnaní
žitia nevofou za more nevedeli čítať, nevedeli písať, ale jedno vedeli,
vlasť nekonečne milovať. (Všeobecné pohnutie, ktoré prešlo miestami
až do hlasitého Ikania.) Octla som sa raz u chudobného analfabetu Slo
váka nádenníka s 5 detmi. Vidiac biedu n diny, zahovorila som vec, aby
nevedel otec, že sbieram. Ale on predstihol ma: Sbierate? Na čo? Ná
rodnú daň. Oj, na to dám, dám, aby tí, ktorí nevedia čítať-pisať, aby
sa naučili. Vy učitelia kladiete fundamenty národa a štátu, ba člove
čenstva vôbec, vy učíte ľudí, aby mohli vyjadriť svoje nežné city. Vy
dovršujete oslobodenie národa, keď vštepujete do útlych duší lásku k
rodu. Vštepujte ju tak, vyučujte Slovač tak, že aby sa ozval v nej vždy
Slovák — človek.
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Hancko: Americký Slováci neprestali v novej svojej vlasti byť
Slovákmi, oni starajú sa i dnes o náš osud. Odporúčame im do pozor
nosti naše biedy, a žiadame ich, aby sa nás v našom spravodlivom
boji ujali. Pozdravujeme našich rodných bratov sdružených v Sloven
skej Lige a v iných amerických slovenských spolkoch.

Prikročilo sa k dennému poriadku. Prečítaná bola zpráva tajomníka
a bola vziatá na vedomie s vyslovením vďaky horlivému, tichému ne
únavnému tajomníkovi br. Slotoví.

Nasledovala zpráva redaktora Slov. Učiteľa, zpráva o pokladni.
Tiež vziate na vedomie a funkcionárom vyslovená vďaka. Pri účtoch
bolo usnesenie valného shromaždenia, aby účtovalo sa vždy na kalen
dársky rok.

Joštiak: Okresní pokladníci nech platia priamo ústrednej poklad
nici. Župný predsedovia majú skontrolovať účty okresov. Prijaté.

Mojto: Sostavil kmeňové knihy pre okresy, pokladničné knihy a
iné potrebné tlačivá, ktoré budú rozposlané na ťarchu okresov. Prijaté.

Figusch číta pozdravný telegram prof. Kulhánka. Volanie na slávu.
Telegrafične pozdravený.

Nasledovaly zprávy župných predsedov. (Tieto uverejníme až v bu
dúcom čísle.)

V. Figusch podal zprávu o Kulhánkovej základine. (Uverejnená bola
v 12. č. Slov. Učiteľa.)

O Kulhánkových knihách prehovoril veľmi povšimnutiahodné slová
br. Bornemissza.

Valné shromaždenie uzavrelo, že ukladá každému členovi za mo
rálnu povinnosť z Kulhánkových dejín aspoň len jeden výtisk umiestniť,
komu viac nemožno.

Nasledovalo rokovanie o rezolučných návrhoch, čo najdôležitejší
bod denného poriadku.

Pri tých rozvila sa obšírna debatta o poštátnení škôl, menovite
pri návrhoch liptovskej župnej organizácie, ktorej delegáti úplne sú
hlasili s rezolučným návrhom výkonného výboru v tejto otázke, ktorý
bol za neutralitu.

Adam Spitka navrhuje, aby sme sa už raž osvedčili, či sme zaň
alebo proti nemu.

J. Kišoň odvoláva sa na výpovedi p. ministra a min. radcu Mašeka.
E. Vítazko je za pôvodný návrh výkonného výboru.
K. Petrivaldský: Nie sme povolaný riešiť tú otázku. Plňme po

vinnosti! Kto ručí, že nás v páde prevezmú definitívne do
štátnej služby. Otázkou touto netreba hýbať. Štát, ak chce konsolidovať
pomery, musí vo svojom záujme podporovať cirkve. Poštátnenie stroskoce
sa na ústave ev. cirkvi. Vystríha ev. kolegov, aby agitovali proti vlast
nej cirkvi.

V. Figusch : Rezolúcia musí mať váhu. V tejto veci je naša rezo
lúcia bezúčelná. Vláda nás nenúti ku nej, to je omyľ. Medzi štátom a
cirkvami je viac nevyriešených otázok. Prečíta zápisnicu z 29. mája,
z porady zástupcov ev. cirkve a šk. ref. Preto navrhuje neutralitu.



Figuschov návrh prijatý. (Viď rezolúcie!)
J. Hollý: Návrh je liptovský. Oboznamuje vývin platovej otázky

od roku 1893, a vývin štátnej podpory.
F. Mojto oboznamuje niektoré ustanovenia paritného zákona, me

novite tú časť, ktorá splnomocňuje vládu rozšíriť zákon ten na Slovensko.
Špitka sťahuje svoj návrh.
Slota navrhuje následkom prijatej rezolúcie o neutralite vynechať

slová z rez. návrhu výk. výboru: „či v jednom alebo v druhom smere,“
ako zbytočné.

Slotov návrh po krátkej debate prijatý.
Ostatné rezolúcie išly hladko a boly bez debaty prijaté. Uverej

ňujeme ich nižšie v celom rozsahu. Záujem delegátov o pojednávanie
trval od 10 do 2 hodín, a od 4 do 9 hodín, teda úplných 9 hodín v
najväčšej pozornosti, s prestávkou dvojhodinovou. Cez prestávku bol
spoločný obed, na ktorom zúčastnili sa aj naši hostia Arnold Bobok
poslanec a Viliam Paulíny, riaditeľ banky. Cez obed pripravila miestna
jednota Orla nášmu predsedovi milé prekvapenie. Mišo Samuhel tajom
ník ľud. strany s dvomi orlicami pozdravil nášho predsedu a orlice
odovzdaly mu peknú kyticu. Pri obede vyniesol Fr. Mojto na prítom
ných hosťov a domácich kolegov, ktorí nás tak pohostinne prijali
a ubytovali, zdravicu.

Valné shromaždenie toto plynulo do samého konca dôstojne, par
lamentárne, súc si každý delegát vedomý, že znamená ono etapu v na
šom boji.

Novšia etapa nasleduje 9. sept. v Žiline. Už teraz vyzývame čle
nov Zusu, že zo žilinskej demonštrácie nesmie chybovať, ani jeden
Zusista pod žiadnou zámienkou. Kolegovia organistovia tiež musia byť
všetci prítomní. Nech vie aj ľud, prečo tieni p. org. uč. doma, že musí
sa biť za kúsok chleba. Upozorňujeme na to, že dľa uzavretia valn.
shrom. členovia Zusu majú nosiť odznak. Bude on už akiste dotiaľ
hotový a na nádraží bude rozpredaný.

Hláste sa oň každý 9. sept. v Žiline.

1. Živelnou rozhorčenosťou protestujeme proti stálemu tenden
cióznemu odkladaniu definitívnej úpravy aktívnych a penzijných pôžit
kov slovenského neštátneho učiteľstva. Úporne a neústupné žiadame
bezodkladné rozšírenie paritného zákona i na slovenské neštátné učiteľ
stvo, tak jako platí on pre české tiež neštátné učiteľstvo. Žiadame vládu
československú, aby rovnosť platov a penzijných pôžitkov všetkého, teda
i slovenského neštátneho učiteľstva v definitívnej platovej a penzijnej
úprave uzákonila, a to až do najposlednejších konzekvencií do 31.
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valného shromaždenia delegátov ZUS-u, vydržiavaného 3 augusta
1923 v Banskej Bystrici.

y REZOLÚCIE



decembra 1923 podľa návrhu ZUS-u zo 4. februára 1923 č. 181/1923.
neprávny stav slovenského učiteľstva je priamo neznesiteľný za

pncmuje nebezpečný rozklad slovenského školstva, má neblahé následkyna konsolidáciu pomerov na Slovensku, preto za ďalšie následky ktoré
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pre nesloženie nostrifikačnej zkúšky pred zákonitou lehotou stanovenou
zákonom čís. 276/1920 a energicky sa ohradzujeme proti takémuto
obmedzovaniu práva zabezpečeného zákonom o nostrifikačných zkúškach.
Čo najrozhodnejšie protestujeme tiež i proti tajnej kvalifikácii a žiadame
jej okamžité zrušenie. Pri odnímaní štátnej podpory žiadame zachovávať
riadnu disciplinárnu cestu predpísanú platnými zákonmi na Slovensku.
Protestujeme proti akémukoľvek fubovolnému snižovaniu pôžitkov bez
predbežného vypočutia, bez zavedenia disciplinárneho vyšetrovania, bez
právoplatného rozsudku.

5. Ohradzujeme sa proti samovoľnému zachádzaniu vlády so slo
venským učiteľstvom, meno\ite s neštátnym, aby k vôli uľahčovaniu
úradovania vydávaly sa výnosy, jako je aj výnos ref. min. škôl. z 12.
februára 1923, č. 309. prez., dľa ktorých sa platy učiteľstva tak likvi
dujú, že sa existencia učiteľských rodín na viac mesiacov ohrožuje.
Protestujeme proti paušálnym srážkam z platov neštátneho učiteľstva,
a dovoľujeme si len zákonom stanovené percentuálné srážky. Žiadame
v najkratšej dobe uviesť poriadok do likvidatúry šk. ref. a potomto
žiadame likvidatúru, jako svojmu cieľu nezodpovedajúcu ustanovizeň
zrušiť a vyplácať platy starým osvedčeným spôsobom štátnymi bernými
úradmi, tak ako sa platy českého učiteľstva v zemiach českých podnes
bernými úradmi likvidujú a vyplácajú. Žiadame nazpät uviesť platové
knižočky namiesto do zvyku priši) ch nepraktických platobn)ch listín.

6. Protestujeme proti výnosu ref. min. škôl. z 23. júna 1923 č.
3747. prez., čiže proti v>nosu min. šk. z 19. júna 1923 č. 6049. prez.,
podľa ktorého vyplácanie o 50% zvýšeného drahotného prídavku na
Slovensku na najväčšie naše prekvapenie a zhrozenie zastavuje sa
zpätnou platnosťou dňom 31. decembra 1922 všetkým neštátnym uči
teľom a preplatky vzniklé z tohoto titulu v tomto roku budú sťahované.
Toto je najnovší úder, ktorý nás stihnul, aby naša práca bola úplne
znemožňovaná, my krok za krokom znechuťovaní.

Pôžitky zamestnancov majú sa ustáliť vopred a nie pozatýmne.
Tento zvýšený drahotný prídavok ako súčiastka celej mimoriadnej dra
hotnej výpomoci vypláca sa a vyplácať sa má do konca septembra 1923
v smysle vl. nariadenia č. 380/1922 a 88/1923, ktoré ani len slovíčkom
nespomínajú, žeby sa nemal on neštátnemu učiteľstvu dalej vyplácať, a
tieto vládné nariadenia normujú pôžitky neštátneho učiteľstva vo výške,
v akej by mu patrili, keby pôsobilo na školách štátnych už od 1. ja
nuára 1923. Na jakom základe je teda vydaný sťažovaný výnos?

7. Žiadame definitívu pre všetkých štátnych učiteľov, majúcich
zkúšku dľa zákona 276/1920.

Žiadame definitívu pre štátné opatrovateľky tiež s nostrifikačnou
zkúškou, účinkujúce na systematizovaných miestach.

Žiadame, aby všetky stanice definitívne obsadzované boly v prvom
rade učiteľmi Slovákmi a aby pri obsadzovaní miest vládla spravodli
vosť. Energicky protestujeme proti krivdám na zaslúžilých učiteľoch pri
definitívnom menovaní.

Žiadame vo všetkých takých prípadoch, keď učiteľ Slovák na svo-



jem doterajší pôsobišti neobdržal definitívu ala na jeho miesto bol
my definitívne menovaný, - aby každé takéto menovanie bolo znovu
zrevidované, a všade tam, kde sa obce, obecné predstavenstvá, korporacie alebo organizácie zaujaly takých ukrivdených učiteľov, boli títoučitelia na svojich posobištiach ponechaní a definitívne menovaní dľa

ZaSad UStavnej listiny’ v smysle ktoreí všetka moc

8. Žiadame novelizáciu zákona č. 394/1922 v smysle návrhu ZUS-uzo 7. marca 1923 c, 288., aby boly rodinné prídavky zachované a abynebola ich zrušovaním existencia rodin učiteľských a zamestnaneckýcha tym aj pravideľny chod výučby a štátnej administrácie ohrožovaný9. Opätovne žiadame priznanie pôžitkov pre štátnych i neštátnychučiteľov zajatcov, sa zo zajatia po 1. septembri 1919 nadobu zajatia od účinnosti paritného zákona na Slovensku to jest už od1. septembra 1919, statným riadnymi pôžitkami, neštátnym mimoriadnou
čís
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V smysle návrhu zUS-u z 31. decembra 1922

Žiadame pre učiteľov, ktorí nadobudli si učiteľskú uspôsobilosfcez valku a bez toho ze by boh učiteľmi ustanovení bývali, museli

započľtaná°
JenSkU S UŽbu ’ aby im bola táto do učiteľskej služby riadne

v,,, iadame
,
ufnaui? Práv lesno-erárnych učiteľov vo všetkom akostátnych učiteľov, lebo §§ 4. a 24. zák. ČI. XXVI. 1907., poťažne 8 31zakom cl. XVI. 1913. platných podnes, učiteľom týmkľ zabezpečilypostup a požitky ako pre statných učiteľov.
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Na učiteľov penzistov, pôsobivších na školách erárnych, žiadame
aplikovať penzijné zákony, ako na štátnych učiteľov,

v., .I 1 - badáme nazpät odňaté železničné legitimácie neštátnemu
učiteľstvu, ako aj pre členov rodiny štátnych a neštátnych učiteľov.Odňatie raz nadobudnutého práva nesie učiteľstvo horkosťou, najmäkeď i tu vidi násilne rozdiele robiť medzi učiteľstvom.
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12. Žiadame slovenskú výhodu pre štátnych i neštátnych učiteľov
y

tom výmere, ako ju dostali iní štátni zamestnanci, tojest jednu plaovu triedu a dve stupnice do postupu Žiadame slovenskú výhodu
udeľoyať rovnakou mierou Slovákom i Čechom. Keď nemá bvť onarovnakou mierou udeľovaná, žiadame vôbec jej zrušenie. Protestujemeproti všetkým výhodám, dávaným na náš úkor. Za rovnakú prácukonanú v rovnakých pomeroch, prislúchajú rovnaké výhody.13. Protestujeme proti srážkam prípadných preplatkov razom, ažiadame rozdelenie srázok na 12 rovnakých mesačných čiastok
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j
adam e započítať do postupu všetky v učiteľskej službestrávené roky i neštátnemu učiteľstvu. J

na určité obdobia
S ' V° Hf SV°jÍCh °kresnych školských inšpektorov
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6 - Žiadame riaditeľstvo post a telegrafov, aby upravilo všetkyfihálné poštové úrady, aby sa t.eto zásobily pred prvým dňom mesiaca

dostatočným penazným obnosom, aby učitelia nemuseli na svoje platy



čakať, kým nám nebudú naše pôžitky bernými úradmi vyplácané. Stá
vajú sa prípady, že učitelia niekedy vyše poldruha týždňa čakajú na
svoje platy.

17. Ohradzujeme sa proti zjavným snahám takzvaných pokrokových
kruhov zneužiť zákon číslo 226/1922, a pod rúškom občianskej náuky a
výchovy zavádzať do škôl protináboženskú, nevereckú laickú morálku.
Stojíme pevne na základe kresťanskej, nábožnomravnej, republikánskej
výchovy, v jej duchu má byť vyučovaná i občianská nauka a výchova;
ctíme si hlboko náboženské presvedčenie každého spoluobčana, každého
človeka a jeho prirodzené právo vychovávať v ňom i svoje deti. S po
horšením odsudzujeme protináboženské, netolerantné štvanice istej čiastky
učiteľskej tlače. Žiadame rešpektovať direktívy kultúrneho výboru posla
neckej snemovne k malému školskému zákonu dľa ktorých neslobodno
sa nepriateľsky dotýkať pri vyučovaní ktoréhokoľvek presvedčenia.

18. Pozdravujeme všetky slovenské odborové organizácie, ktoré sa
somkly v mohutný organizačný útvar, v Sdruženie Slovenských Odbo
rových Organizácií (SSOO), aby slovenské stavovské a všenárodné
záujmy tým úspešnešie mohly spoločnými silami obrániť. Sľubujeme im
podporu a úfame, že SSOO bude i nám pevnou oporou v bráneni
našej existencie a vydobýjaní našich oprávnených požiadavkov stavov
ských. Žiadame si s nimi v týchto otázkach jednotne postupovať. Do
stáleho výboru SSOO vysielame na neurčitý čas až do odvolania p.
predsedu Antona Hancku, p. tajomníka Juraja Slotu čo riadnych, p.
redaktora Fraňa Mojtu a p. zapisovateľa Františka Príborského, čo
náhradných členov v zastúpení ZUS-u.

19. Žiadame, aby v likvidatúre školského ref. zamestnávaní boli
práceschopní odborníci aj do tých čias, kým našej žiadosti ohľadom
vyplácania našich pôžitkov bernými úradmi, bude vyhovené.

20. Nech sa neprijímajú na stredné školy žiaci už z tretej triedy
ľudových škôl.

Na učiteľské ústavy na Slovensku nech sa prijímajú vôbec Slováci
a deti tu pôsobiacich bratov, českých exponovaných zamestnancov, aby
sa nestávaly prípady, že na jednom učiteľskom ústave na Slovensku je
prijatých viac Čechov ako Slovákov. Prijímacie zkúšky a zápisy na týchto
ústavoch nech sú rozdelené na viac dní, aby v jednom ústave prípadne
odmietnutý žiak mohol sa hlásiť o prijatie na ústave druhom.

21. Žiadame nariadenie finančného ministerstva, aby prednášky,
koncerty, divadelné predstavenia, riadené učiteľmi v prospech dobro
činného, kultúrneho, školského alebo národného cieľu, nepodliehaly dani
zábavnej a obratovej.

22. Protestujeme proti tomu, že sa proti učiteľom pre malicher
nosti, pre maľučké nedopatrenia v nedôležitých veciach zavádza discip
linárné vyšetrovanie bez napomenutia, bez predbežného zdania okresného
inšpektora, alebo následkom vymeraného malého peňažného trestu
zastavujú sa učiteľovi všetky pôžitky.

23. Žiadame stálu platenú dovolenú pre dvoch funkcionárov Zem
ského Učiteľského Spolku na Slovensku, ako to bratské české zamest
nanecké organizácie pre svojich funkcionárov užívajú.



24. Výkonný výbor sa poveruje, aby behom rrku ustálil honorár za
intervencie Jozefovi Kišonovi, primeraný vykonaným intervenciám.

25. Naše žiadosti majú byť cestou ústredia ZUS-u podané všetkým
politickým klubom poslancov a senátorov Československej republiky,
aby sa o ich splnenie usilovaly.

26. Pre slovenské školy všetkých druhov žiadame slovenské
učebnice.

•27. Správcovi inšpektorátu Rudolfovi Sedláčkovi pre jeho netaktné
zaobchodenie s učiteľstvom odhlasovaná bola nedôvera už na dvoch
okresných, a na dvoch župných shromaždeniach ZUS-u trenčianskej
župy. V záujme znovu zabezpečenia pokojnej práce učiteľstva valné
shromaždenie delgátov ZUS-u osvojuje si uzavretia trenčianskej župnej
organizácie a žiada, aby bol zo Slovenska odvolaný.

28. Predsedníctvu sa ukladá, aby v záujme penzistov a ich vdov
zakročilo v tých p ípadoch, ked sa im nechce príslušnosť priznať ani v
jednom ich bývalom pôsobišti.

29. Nech sa svolajú po Slovensku a Podkarpatskej Rusi verejnéľudové shromaždenia bez rozdielu politického a náboženského presved
čenia s programom; platové krivdy slovenského učiteltstva.

30. vNa pánov inšpektorov upravuje sa nasledovný apel;
a) Či majú vedomosť o tom, že následkom zlej kvalifikácie pova

žovaní sú učitelia za prepustených. Žiadame ich, ak boli v tejto veci
neinformovaní, aby toto spoločne prehlásili.

b) Vzhľadom na to, že v žiadnom priestupku nemôže jednotlivec
sám rozhodovať s konečnou platnosťou v žiadnom kultúrnom štáte bez
vypočutia vinníka, bez toho že by sa on brániť mohol, vylúčené je teda,
aby úsudok školského inšpekto a zničiť mohnl ex stencie rodín a pri
praviť-ich o chlieb a o česť. Keď referát i prijíma ich úsudok za podklad,
ktorý vyriekli bez znania jeho následkov, nech sa usilujú tieto následkyodstrániť. Páni inšpek ori nech sozmjú, že i oni sú ľudia omyľní a preto
drž'a za potrebné dodržanie riadneho a obvykléh > postupu v discipli
nárnych trestoch, ako napomenutie, pokarhanie a teprve potom discipli
nárni vyšetrovanie a nie hneď štatanálny súd.

Nech prehlásia páni inšpektori, že nepripisujú svojmu úsudku v
žiadnom prípade takú moc, ktorá podvrá'i úsudok zkúšnbnej komisie,
pozostávajúcej obyčajne z prof šorov s univerzitným vzdelaním a ktorý
šmahom zničí morálnu i hmotnú existenciu dotyčných kolegov, pmätajúc
vždycky na to, že i oni sú pedagógovia a že počínaním takýmto sa ešte
žiadon vinník nenapravil. Nech sú si vedomí veľkej zodpovednosti i

pred Bohom i pred svetom a nech si svedomie ľahkomyseľne ne< bfažujú.
Tento apel má byť osobitne poslaný na každého pána inšpektora

a uverejnený vo všetkých slovenských novinách.
31. Bratia učitelia v ZUS-u majú si navzájom medzi sebou tykať,

podobne i sestiy učiteľky medzi sebou a takto dokumentovať bratstvo
a solidaritu.

Cieľom dvíhania stavovského povedomia a spolupatričnosti v jed
notnom Zemskom učiteľsxom spolku majú byť zhotovené odznaky.



Prevedením tejto rezolúcie poveruje sa predsedníctvo. Vyzývajú sa bratia
kolegovia, aby návrhy spolkového odznaku, ktorý má vystihnúť program
ZUS-u, zaslali do konca augusta predsedníctvu.

32. Pozdravujeme svojich amerických bratov Slovákov sdružených
v Slovenskej Lige a v ostatných spolkoch. Vyzývame ich pozornosť na
naše zúfalé položenie vo vlasti, za ktorej oslobodenie oni krv i majetky
obetovali.

'' Trenčianska župa. Okr. ilavsko-púchovský mal 28. júna schôdzu
za prítomnosti 58 členov. Emil Pauer pre nemoc vzdal sa jednateľstva a
zvolený bol na jeho miesto Broniš. Do výboru namiesto odchádzajú
ceho V. Králika zvolený bol Š. Ondrejkovič. Senátor J. Barinka prednášal
o krivdách učiteľstva. Inšpektor Pepich sa osvedčil, že on z kvalifikácie
žiadnych tajností nerobí, a doporučuje Kulhánkove Dejiny. Bude usporia
daný kurz kreslenia a telocviku 1—4. aug. Upozorňuje na osvetový kurz
v Kremnici. Pokladňa preskúmaná a je v poriadku. (Zo 'zápisnice vôbec
nemožno zistiť, ako stoji tá pokladnica. Či je to úradná tajnosť? Red.)
Frant. Paškay navrhuje poštátniť všetky školy. Návrh prijatý a má byť
predložený valn. shromaždeniu. (Výťah zo zápisnice.)

y Turčianska župa ..Župné valné shrom. 16. júna v Štubň. Tepliciach.
Ignác Sende pre nemoc vzdáva sa predsedníctva, Olga Textorisová pod
predsedkyňa vystúpila zo Zusu. Za predsedu zvolený Jozef Barinka, za
podpredsedkyňu Elena Dzureková. Nový predseda vylíčil stav org. v
Turci, ktorá je najslabšia na Slovensku, pre dvojtvárnosť bývalých činov
níkov. V Turci ostalo nás málo, ale tí sú solidárni. Ferd. Cincík prednášal
o Čítanke ľudovej školy. K prednáške prehovoril P. Zgúth inšpektor.
Členstvo vyzvané k sbieraniu vhodnej látky pre čítanky ľud. škôl. Elena
Dzureková prečítala svoju úvahu o umeleckej výchove. Pokladňa je pa
sívna, lebo kolegovia, ktorí prestúpili do SOU, ostali dlžní členovským.
(To je gentlmanstvo. Red.) Br. Šoltés a sestra Cincíková zvolení za reví
zorov. Pokyny ústredia jednohlasne prijaté. Inšp. Zgúth navrhuje držať
na schôdzach dve prednášky, jednu voľnú, druhej predmet určí predsed
níctvo. Žiada odoberať „Úradné Noviny“ a odporúča Kulhánkove Dejiny.
Sdeľuje, že platy učiteľstvu sa už poukazujú. Br. Polaček odporúča učiteľ
ský kalendár. Upozorňuje na učiteľský dorosť, ktorý treba nám priviesť
do Zusu. (Výťah zo zápisnice.)

Župné valné shromaždenie 9. júla v Sp. Novej Vsi. Pred
seda G. Bernáth v zahajujúcej reči bičoval krivdy páchané na učiteľstve.
Red. Fr. Mojto povzbudzoval k vytrvanlivosti v boji a k solidarite, ktorej
bude potrebné v nastávajúcej ofenzíve, do ktorej prechádzame z do
terajšej defenzívy. Národ je s nami. Všetci činiteľia slovenskí zastávajú
sa našeho práva. Neytus Vollay prednášal na terna: Učiteľ v čsl. re
publike. Povzbudzoval k sebavzdelávaniu, k sebapovedomiu, k vyhý
baniu výstrednému klerikalizmu a ateizmu, k politickej výchove ľudu,
v čom „cesty môžu byť rozličné, len vôľu majme stejnú“. Protestoval

Organizačné schôdze Zusu.



proti strannícko politickej kvalifikácii. Zpráva tajomníka: Členstvo usi
lovne pracovalo v ľudovýchove. Pokladňa: Príjem 16838 Kčs, výdavok
5857 Kčs. Pokladníčka zaďakovala. Zvolený za pokladníka N. Sekereš;
Polovica pokladničnej hotovizne bude odvedená do ústredia. Župná
org. stala sá zakladajúcim členom Matice Slovenskej. (Výťah zo zápisnice.)

,/ ssoo.
Boj náš o sríadenie platov nešt. učiteľstva prichádza do nového

štádia. , . ,
9. september (nedeľa!) musí vyznieť takou silou, ze musia ho počuť

i v Bratislave i v Prahe!
Každému učiteľovi, či kantorovi alebo nekantorovi, uložilo valne

shromaždenie delegátov Zusu, aby svojou prítomnosťou zastal si svoje
miesto v spoločnej fronte. „ . „

Neustanovenie sa pokladané bude za hrubé porušenie spolkovej
disciplíny. , , „ , „ .

Učitelia-organistovia aby sa nevyhovárali, ze pre služby božie ne

môžu odísť. v . , , _ , .

Cez celú válku odbavovaly sa služby božie bez vas. Teraz, keď treba

zachrániť slovenskú školu od rozvratu, práve tým vzbudíte pozornosť celého

národa na nemožný a ďalej neudržateľný stav školstva, keď všetko necháte

doma, a prídete demonštrovať. v . „ , „
Pomáhaj_si človeče, i Boh ti pomôže! Upozorňujeme našich členov,

že aby sa zachovali na manifestácii Krikom nezvíťazíme.

Stály výbor SSOO zasedá 12. aug. v Žiline.

Program: 1. Pripravenie manifestačného shromaždenia na 9. sepi.
v Žiline. 2. Spoločné memorandum. 3. Stanovy SSOO. 4. Návrh Spolíu
slov. poštárov na stavbu „Domova“. 5. Voľné návrhy.

Cieľom úspešného intervenovania predsedníctva Zus pi idržiavajte
sa týchto pokynov: r r f ..

1 Ktorý učiteľ má pôžitky zastavene následkom previdzamr vl.

nar. č. 380., nech si vyžiada od okr. inšpektorátu príčinu zasta/enia

pôžitkov. , . , . ..
2. Nech predostrie žiadosť na šk. referát cestou okr. m sp., t dajúc

stručne dôvody, pre ktoré mu má byť plat poukázaný.
3. Po predostretí tejto žiadosti nech požiada predsedníct/o Zus

v Žiline, aby ono žiadosť jeho urgovalo; je-li potrebné, nech označí
v tom svoje krivdy. J J , ' ,,

4. Na každom takomto podám predsedníctvu Zus uvedte vždy
záhlavie, t. j. meno, školu, obec,.okr. inšp. a župu.

Tieto údaje sú potrebné, lebo meno nikdy nedostačí!
Jozef Kišon.

Likvidácia platov neštátneho učiteľstva.
Pán správca likvidatúry referátu min. šk. a nár. osvety v Bratislave

pred intervenujúcim zástupcom Zusu dňa 9. VIII. t. r. prehlásil toto: Poč-

Upozornenie.



tiúc od 1. septembra štátne pôžitky neštát. učiteľstva vyplácané budú dľa
stavu pred účinnosťou vl. nar. č. 380. mesačne a to dotiaľ, kým prepra
cované budú osobné poúkazy jednotlivým učiteľom. V smysle tomto k 1.

sept. poukázaný bude i doplatok na august. Nevzťahuje sa to iba na tých
učiteľov, proti ktorým zavedené bolo disciplinárne vyšetrovanie.

Ak nerozpredáme Kulhánkove Dejiny, zaviníme hmotný úpa
dok spolku a nášho priateľa prof. Kulhánka. Každý člen náš bude
museť zodpovedať pred spolkom, či vykonal svoju povinnosť. Kde
niet peňazí, dočká sa. Hlavná vec, aby bola kniha umiestnená.
Zúčtovať treba bezpodmienečne do 30. sept. Predsedníctvo.

Učiteľský kalendár.
Je hotový k rozposlaniu. Okresní predsedovia rozpredajú ho na

septembrových okr. poradách. Cena 14 Kčs. Zúčtovať treba priamo s
ústredím a nie s kníhkupectvom p. Huszára, — najneskôr do 30. septembra.
Nemeškať s predajom, lebo tlačili sme ho menej, než máme členov, pone
váč sa mnohí neskoro hlásili. Pospiešte s kúpou, lebo bude veľmi hľadaný.

Výzva k poslucháčstvu nostrifikačného kurzu, sriadeného r. 1922
v Trvnave.

Nostrifikačný kurz označený v nadpise, sriadený trnavským škol
ským inšpektorátom na žiadosť trnavskej organizácia ZUSu, skončil sa
s pokladničným zvyškom 14.422 Kčs, slovom štrnásťtisíc štyristo dva
dsaťdva Kčs. Ohľadom jeho spotrebenia poslucháčstvo sa dosiaľ neroz
hodlo, o uzavretí, o prijatí návrhu, ktorý otázny zvyšok na založenie
pedagogickej knižnice odporúčal, v zápisnici valného shromaždenia,
vydržiavaného 14. augusta 1922, žiadnej stopy niet.

Teraz už rozhodnúť treba o tom neodkladne, a preto vyzývam
všetkých účastníkov kurzu, i z iných inšpektorátov, aby ste sa osvedčili
predovšetkým, že za čí majetok považujete ten zvyšok a potom, prosím,
ráčte odpovedať na nižšie otázky, na aký cieľ ho žiadate určiť, či

1. na založenie pedagogickej knižnice, či
2. žiadate ho rozdeliť medzi účastníkmi, ktorí ho složili, a či
3. mienite ho venovať na „Stály okresný učiteľský pracovný výbor

škôl. inšpektorátu trnavského?“ alebo
4. ... .

Odpoveď prosím obratom, najneskôr však záverečne do 2. septembra
r. bežného, lebo neskôr došlé žiadosti do povahy vziate nebudú.

Žiaducne je, aby sa všetci účastníci osvedčili.
Trnava, dňa 22. júla 1923.

Ján Detrich. v. r.,
predseda okr. org. ZUSu.

K 3. bodu tejto výzvy má redakcia skromnú poznámku. Čítame
tam o akomsi „Stálom okresnom učiteľskom pracovnom (ej, ale má
tých prívlastkov) výbore.* Tých okrasných prívlastkov akiste preto je

Kulhánkove Dejiny.



navešané naň, aby zakryly pravý cieľ výboru. Radili by sme kratší,

pravdivejší názov: rozbíjači výbor. Oprávňuje nas k tomu jednoročná
minulosť trnavského okresu. My sa len divíme krátkozrakosti tých nie

koľko dobromyseľných kolegov, ktorí neobjavili ešte medzi toľkými

ornantnými epitetonmi ten skrytý, ten pravdivý, ktorý by tomu výboru
lepšie priliehal. Dali sa zlákať do akéhosi výboru, a svoju dobre sna
denú početnú organizáciu ZUS nechali napospas osudu. Prečo ste si

neutvorili pracovný odbor v rámci organizácie ZUSu dia stanov r Ak

chcete pracovať, pracujte ruka v ruke, ale ovocie vašej prace nech

ostane spoločným imaním, s výsledkami svojej prace pochvalte sa vy

sami všetci, a bude to aj chválou našou, tak ako robia to okresy iné.

Prečo sa má ozdobovať vaším perím iný? Tam mate za príklad Kom

jatičanov a nadovšetko učiteľstvo abaujturnianskej župy, malackej, po

zostávajúcej len z dvoch okresov, čo tí vykonali a složih to všetko na

náš spoločný stôl, to je aj naše, všetkých, to je ZUSu, to zveľaďuje
dobré meno celého slovenského učiteľstva. Ale ten slávny „výbor ? Ja
len toľko viem o ňom, že ten zapríčinil rozklad v učiteľskej jednote
trnavskej, tak že „deva rok spala“ a možno bola by zaspala naveky,
keby nebol ju odčaroval junák prútikom učiteľského povedomia, soli

darity. Ja vám len toľko radím, bratia, kto prichádza k vám s úmy

slami úlisnými, tomu treba ukázať dvere.
I to je veľmi podivné, že jako mohol ostať taký ohromný zvyšok.
Neviem koľko vás bolo na kurze, nech vás bolo 140, od každého

sa vybralo tedy okrúhle o 100 Kčs viac, než bolo potrebné. Z tých
„veľkých“ platov akiste stačilo. , _ „ . ,

Potom, čo to za právny podmet „stály, okresný, učiteľský, pra
covný výbor?“ Dľa jakých pravidiel sa utvoril? Co je jeho cieľom? Na

jakú dobu je zvolený? Kto je jeho predsedom? Kto pokladníkom? Co

sa má stať s jeho majetkom, ak sa rozíde? Atď, atď?
Ak si neviete na tieto všetky otázky uspokojivé odpovedať, radím

vám čo najväčšej zdržanlivosti, opatrnosti, obozretnosti.
Konajte dľa vášho najlepšieho presvedčenia.J Frano Mojto *.

Píše: Karol Murín.
(Pokračovanie.)

Viera, veda a umenie.

Často sa stretávame s úsudkami jednotlivcov a protináboženskej

tlače, že viera, menovite ale katolicizmus pre zastaralé dogmatá, poj

mové nadprirodzené učenie, auktority správy, dľa niektorých pre pesto

vanie národného šovinizmu, dľa iných ale pre hlásanie kozmopolitizmu

je zastaralý, pokročilosti, vede a umeniu nevyhovujúci, ba čo viac

ľudskej dôstojnosti a povahe nezodpovedný pojem.

Náboženstvo a občianska mravouka.



Či je tomu tak, nech prehovoria na zásadách kresťanstva stojací
pestovatelia vedy, neuvádzajúc mien tých nepočetných, ktorí týmto
cestu kliesnili a umožnili ďalší vývin všetkého pokroku.

Starovekí myslitelia či už z vlastnej pohnútky, alebo pričinením
stykov ľudu starého zákona založili základy všetkého, čo doteraz jestvuje
a to niektorí vo vyvrcholení poznania jedného Boha. Sami pápeži do
šesťdesiat všeučilíšť postavili, Sv. Tomáš a Bonaventura zásady filozofie
na taký stupeň dokonálosti a rozvoja doviedli, že týchto obrov celý
svet i teraz obdivuje, bez predpokladov Galilea, Newtona a Kopernika
nebolí by nám známe pohyby hviezd a príťažlivosť zeme, na základe
ktorom určil Kepler svoje zákony všehomíra, Volta, Ampére, Ohm,
Siemens, Faraday boli znalcovia mlunu, Lavosier, Dumas, Liebig, Pas
teur ako otcovia lučby a skúmatelia mikrób, Čo výborní kresťania ľud
stvo si k večnej vďake zaviazali pre ich vedecké výdobytky a vynálezy,
Vasalius, Paré, Havrey, Muller, Hyrtl ako nábožni kresťania a lekári

pri tom, že si ich neúnavnou prácou mená zvečnili, pred očami mali,
že bez božskej pomoci márna by bola bývala ich práca, Lapiace, Can

chy, Euler pri stĺpcoch číslic našli si času i na rozjímanie o Bohu,
Darvin ani pri najväčšom váhaní jestvovanie Boha nepopieral, Linné
v obdivovaní pestrosti a života rôznych rastlín nielenže Bohu sa kla

ňal, ale i neoceniteľné zásluhy si ziskal vedeckým bádaním.
Z toho vysvitá, že veda nielenže sa srovnáva s náboženstvom,

lebo najväčší myslitelia a vedátori nielenže boli nábožnými, ale vedu
na vysoký stupeň dokonálosti doviedli. Predstavitelia náboženstva k vý
vinu a pokroku vedy vždy a v každej dobe s najväčšími obetami po
skytovali jej prostriedky a stánky stavali.

Umenie od prvopočiatku až doteraz v istej miere je v úzkej sú
vislosti s náboženstvom, lebo predstavy náboženské sú hlavným zdro

jom citov estetických a stojí ona v službách náboženstva. Už v dobách

najstarších uctievali ľudia bohov tancom, spevom, hudbou, stavali im
na svätých miestach alebo na okrasu osád chrámy, ktorých umelecké
stavanie a výzdoba nebola iným, ako prejavom citu náboženského.
Sochy a obrazy bohov a bôžtikov so zvláštnou pečlivosťou boly vyrá
bané z rôznych druhov cenných hmôt a to tak v miniaturách, ako
v kolosálnych rozmeroch.

Vykristalizovaním citu náboženského v kresťanstve umenie ale
také diela ľudskej duše vytvorilo, že ich len v základe náboženská,
Bohu sa koriaca a Jemu oddaná duša bola vstave vytvoriť a ktoré svet
na veky bude obdivovať. Z bieleho cararanského mramoru, a z nepo-



čitateľných čipiek zhotovený tisícvežatý milánsky chrám, náhrobok Bor.
Karola, rímska bazilika Sv. Petra kolosálnych rozmerov, Posledná ve
čera L. da Vinciho, Madonna Rafaela, socha Mojžiša M. Angelu a.

rôzne podivuhodné výtvary umenia svedčia, že opravdivé umenie nábo
ženského citu nielenže nevytvára, ale je jeho zdrojom. Nebyť nábožen
ského citu, diela tieto by sme teraz postrádali a neobdivovali.

Náboženský cit ale je nielen prameňom umenia ale ho aj všemožne
podporuje. Slávnostný zvuk organa, melódiou a osnovou prenikavá
zbožná pieseň, skvelá, umelecká a vkusná výzdoba kostola v človeku
vzbudzuje náboženskú, zbožnú náladu a týmto spôsobom umenie a
náboženstvo navzájom sa doplňujú, čiže súc jedon druhému pohnútkou
natoľko sú srastené, že jedno bez druhého ťažko sa dá ohraničenej
ľudskej mysli v terajšej dobe predstaviť.

Veda a umenie sú v mnohých prípadoch v náboženských otázkach

opravdivým svetlom a kľúčom, lebo pomocou vedy a umenia mnohé
veci jasnejšie môžeme ponímať a do nich sa vhĺbiť, opačne ale veda
umenie len náboženstvu a to kresťanstvu môže ďakovať svoj vývin a
pokrok, na ktorom sa nachádza.

Vývin zeme a života a viera.

Z lojálnosti oproti hlásateľom racionalizmu, nadchnutým mravo
ukou a vývojovou teoriou, porovnajme v krátkosti jednoduché slová Ge
nezisu s modernou vývojovou teoriou vývinu zeme a života, nakoľko
môže obstáť vo svetle vedy, ľudského rozumu a učenia kresťanstva.

Moderná teória o vývine' zeme a života len čiastočne môže byf
prijateľnou a len v tej miere, nakoľko nielen vedeckým, ale i prirodze
ným zákonom zodpovedá a preto tvrdenie, že zem v prenesmiernef
veľkosti plynov povstala, len v tom prípade obstojí, keďže pôvod tejto
hmoty by bol objasnený.

Vývoj jednoduchej mŕtvej buňky až na stupeň dokonálosti rozum
ného, slobodnou vôľou a dušou obľúbiaceho sa človeka tiež len vtedy
by obstál, keďby sme určite tvrdiť mohli to, že táto buňka v tom
okamžiku a hranici vývojového stupňa, keď už vrchol svojho vývoja
dosiahla ako človeku podobné a dokonále zviera do zdokonálenej buňky,
čiže do živočícha, človeku sa srovnávajúceho, Bohom nesmrteľná duša
bola vdýchnutá; ale chyba lávky, lebo jako žhavá para a plyny z ni
čoho nemôžu povstať, tak aj jednoduchá mrtvá buňka samo od seba
ožiť nemôže a prípady takého vývoja sa vôbec neopakujú a nakoľko
z ničoho môže byť" len nič a z mŕtvej hmoty len mrtvá hmota, ostane



teda dľa zákonov prírody: z ničoho nemohla povstať zem ale tak hmotu
jako i život stvoriť mohol výlučne a jedine len Boh.

Keďže ale z ničoho tak hmotu, jako i život len Boh mohol stvo
riť, na podstate nemení ani ponímanie vývojovej teórie ani slova jako
dňa, alebo doby, lebo Ten, ktorý z ničoho stvoril život a hmotu, mo
hol to urobiť za dobu dvadsatštyri hodinového dňa, alebo keďže sa
mu to tak páčilo, za dobu niekoľko tisíc, alebo stotisíc rokov. Ním
stvorenú hmotu život mohol hneď stvoriť dokonálou hmotou alebo ži
votom, keďže sa mu to ale pozdávalo, tak hmotu jako i životy len
dlhým vývojom doviesť na ten stupeň dokonálosti, jako sa to jemu ľú
bilo, musíme uznať, že tento Tvorca všetkého, z ničoho stvoril to dľa

svojej vôle a nie dľa niekým predpísanej teórie.
Že ale poradie stvorenia sveta, čiže jednotlivých vecí tak sa dialo

ako to opisuje Mojžiš, potvrdzujú to nielen veda, ale i jednotlivé útvary,
ich složitosti a obsahy vrstiev zeme.

Pri vykopávkach na povrch zeme donesené skameneliny rastlín a
zvierat dokazujú, že jednoduché slová biblie v stvorení sveta srovná
vajú sa so živou skutočnosťou, lebo v najnižších vrstvách prekopanej
zeme sa objavujú skameneliny rastlín a nad týmito skamenelé pozostatky
zaplaveného živočíšstva dľa slov, že najprv boly stvorené rastliny a za
nimi zvieratá. Keďže ale učenie kresťanstva o stvorení sveta veda nie
lenže podporuje ale i sama príroda v mnohých prípadoch neodtajiteľne
dokazuje a potvrdzuje, niečo opačného tvrdiť poukazovalo by len na
neskloniteľnú zátvrdlivost a bolo by najväčším hriechom oproti ľud
skému rozumu, veriť krásnymi síce slovami zostavenej, ale mýtnej teórii
a nepodvrátiteľné pravdy prekráčať, alebo v nich pochybovať.

Dôstojnosť ľudská a dôslednosť smýšlania núti nás k tomu, keďže
základné a najvážnejšie pravdy čo pohnútky nábóženského citu a pre
svedčenia už i sama príroda rukolapne a neodškriepiteľné dokazuje, aby
sme verili a uznávali i posiaľ asnáď ešte nie docela i vedou dokázané,
ale jej sa preto ani najmenej neprotiviace iné pravdy a zásady, prav
divosť a skutočnosť ktorých sama veda mnoho ráz hypotézami vysvetľuje
niektoré prírodné zákony, len predpoklad nám podáva, čo smernice,
ale preto ich prijímame, lebo vieme, že sú vyvodené a podmienené v

súvislosti a závislosti určitých zákonov.

Kedže náboženstvo nie väčší, ale aspoň taký zástoj hrá v živote
človeka a ľudstva jako veda, keď vo vede mnohé nepochopiteľné veci

uznávame, prečo by sme neverili i také, ktoré ačpráve medze ľudského
rozumu tiež presahujú, ale ľudskej povahe a dôstojnosti vyhovujú.



rozumu sa neprotivia a sú čiastkou, buďto složkou takých vecí, ktoré

ináč nielenže chápeme, ale veda, alebo sama príroda tiež uznáva,
alebo dokazuje. (Pokračovanie.)

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

R. kat. školská stolica na Lúkach pri Púchove (Trenč. župa) vypisuje
súbeh na organistko-učiteľskú stanicu. Role, pasienky, ovocná záhrada,
byt a štátna podpora. Hlásiť sa môžu učitelia alebo učiteľky do konca
augusta. /?. k. školská stolica.

||||||{||||||||||||||||||||||||{||||||||{||||||||||||||lilllllllilllllllllllllllllllllli

Napísal: Michal Dzurek.

Potreba estetickej výchovy dnes je už vôbec nesporná, ba zrovná
moderná výchova bez nej ani predstaviť sa nedá. Veď snaha, dať tejto

estetickej výchove jednotný, univerzálny základ, zovšeobecniť umelecký

cit, vypestovať smysel k umeniu medzi všetkými vrstvami ľudu, — a
vôbec utvoriť estetickú kultúru — patrí dnes medzi tie najzáhadnejšie
otázky, ktoré rozlúštené len majú byť, čo je povinnosťou blízkej budúc
nosti. Dnes to jedno vieme len, že na základe všeobecnosti založená
ríša krásy je dosaváď nič iné, ako utopistický sen. Či niekedy bude
z tohoto sna skutočnosť, dnes v tom len nádej skladáme, ale ináčej

„ignorámus“. To je síce pravda, že v súvise s touto otázkou taká tuhá

práca a široká činnosť sa započala, že v tomto ohľade badať už aj pekný

výsledok, čo nás peknou nádejou naplňuje. Predovšetkým táto čin
nosť vzťahuje sa na teoretickú stránku našej otázky, čoho eklatantným
svedkom je veľká literatúra týkajúca sa tejto otázky, a to skoro medzi

všetkými kultúrnymi národami.

Celý kvetový kultus, moderná náuka kreslenia, atď. všetko sú slabé

výhonky tohoto umeleckého prúdu. — Estétovia, filozofovia, peda

gógovia zabudnúc na všetok rozbroj, jednomyseľne sa snažia o dosiah
nutie cieľa, ktorý ciel je taký šľachetný, vznešený, že boriť sa za jeho
dosiahnutie, uskutočnenie, znamená v tuzemskom živote opravdový pra
meň radosti.

Nás pedagógov táto otázka tiež musí zaujímať, lebo veď my, ako

povolaní činitelia výchovy v mnohom ohľade máme moc vplývať na

ÍJmelecké ovzdušie a hra ako prostriedky este
tickej výchovy.

S im:! I.



harmonický vývin duše dieťaťa. Pravdaže, čo my tomu dieťaťu dať
môžeme vplyvom naším, to je najviac len základ, riekli by sme pripra
venie úrodnej pôdy, ktorá jestli sa niekdy dostane medzi prajné okol
nosti, bude možno vstave priniesť bujnú úrodu, tie ruže umenia, —

mýlili by sme sa ale, keď by sme v tomto videli jediný výsledok este
tickej výchovy, a keď by sme opravdových umelcov vychovať chceli.

Naším cieľom je pred útlou dušou dieťaťa otvoriť ríšu krásy, kve
tovú bránu prírody a tak vnímavou ju učiniť nie len voči v nej jestvu
júcej kráse, ale naším cieľom je náladový pomer utvoriť medzi ňou a
medzi prameňom krásy, a to taký pomer, ktorý sa končí v estetickom
pôžitku, v estetickej radosti. Pravdaže s týmto sme ešte úplne nevy
čerpali cieľ estetickej výchovy, ale keď učiteľ, a ľudová škola čo len
toľko docieli, ako sme spomenuli, tak môžeme povedať, že sme dosiahli
svoj cieľ.

Predložím otázku, že ktoré je to jednotné vychovávateľské princi
pielné stanovisko, ktoré má viesť vychovávateľa v zariadení najprvšieho
ovzdušia, totižto detskej izby... a ďalej: akým spôsobom, akými peda
gogickými fortieľmi sa dá tá prvá pohyblivosť dieťaťa, totižto zdedená
náruživosť — hra — premeniť v teplú hriadku umenia, a tak v silu
umeleckého tvorenia?

Pre objemnosť predmetu odkázaný som na krátkosť a nútený som
jednotlivé veci len tak per tangentem spomenúť, — a tak čo podávam,
je vlastne len všeobecný, stručný obraz celej reformpedagogickej snahy
tohoto smeru.

Umelecké ovzdušie! Koľko jednoduchosti, nehľadanosti v tomto
výraze, a vzdor tomuto všeobecná mienka ešte aj dnes tak chápe toto
umelecké ovzdušie, ako čo by ono bolo nadprávie len niektorej privi
legizovanej spoločensnej vrstvy, alebo čo by ono patrilo len k nádhere
hojnosť telesných darov požívajúcich kapitalistov.

Bezprostredná skúsenosť nám ale o inom svedčí. Veď pre macoš
stvo osudu koľko umomilov, koľko zbožňovateľov krásy postrádalo
práve v detinstve svojom ľudskou kultúrou tvorené reflexy, papršleky
umeleckého ovzdušia! — A predsa vyrástli z nich milovníci umenia a

zbožňovatelia krásy! Prečo? Z akej pôdy vyrástly tieto za krásu túžiace
duše? Z pôdy slnečného svetla, kde lúče slnka, mäkká harmónia prírody
nahradily všetky nástroje ľudskej rafinérie, — a kde rátajúca obozret
nosť rodiča, vychovávateľa mala na zreteli aj podmienky hygienickej,
a vôbec harmonickej výchovy. Lebo veď vychovávateľská činnosť člo
veka je len druhotriedna, prvá je vždy príroda a ovzdušie, ktoré už aj
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v kolíske držia v moci človeka a určujú smer jeho estetického a etic

kého vývinu. V najprvšich rokoch vychováva keď aj nie vedome sama

príroda s jej živou, skvelou, temer kypiacou krásou. — Od matky prí

rody dostáva útly puk, tá útla duša dieťaťa tú potravu, ktorá ho po

zdejšie vnímavým činí aj oproti vyšším estetickým dojmom. — Keď

už príde ale rad na riadenie smeru duševnej spontaneity — tam po

tom má veľký význam aj rodič, to jest vychovávateľ.
Na príklad jedna umelecky, ale pri tom jednoducho zariadená

detská izba, s jej živo hovoriacimi čiarami, kontúrami, a primeraným
zariadením, — teda takéto dieťatu zodpovedajúce ovzdušie nie len učí

to dieťa pozorovať a badať nehľadanú skromnú krásu, ale ho vedie

aj k poriadku a k čistote, a pri tom ešte pripravený mu v dome oprav

dov, — riekli by sme — raj. Takáto detská izba má byť zrkadlom

duše dieťaťa, — a každý kútik v nej nech robí na dieťa dojem, jej

prenikavé, zaujímavé vzorky, solídne matt barvy nech majú za cieľ

napomáhať vývin citu ku forme a ku barvám. Štylizátor detskej izby
nech si dá v prvom ohľade na jednoduchosti záležať, rátajúc s pod

mienkami vývinu zdravého, mravného, charakteru. Lebo klamlivé a ne

smyselné štylizovanie ľahko môže zrušiť prirodzenú morálnu rovnováhu

dieťaťa (to je preceňovanie estetiky detskej izby. Redaktor.) a pri
tom ani nerobí dojem prirodzenej krásy. — Nech si dá záležať

takýto štylizátor na hladkom, prirodzenú látku prezradzujúcom po

vrchu, — ktorého zatupené' ostrie, jednoduché čiarovanie zabezpe

čuje popri cieľuprimeranosti a osožnosti aj mnohé iné výhody. —

Vôbec varujme sa toho, že by sme detskú izbu prílišne preplnili ná

radím alebo čim iným, celé zariadenie nech pozostáva z niekolkých

nevyhnutne potrebných náradných kúskov. Jedna posteľ, niekoľko viac

oddielových políc, jedna jednoduchá lavica, jeden-dva obrazy zo sveta

detinských povestí na stene, dve-tri pelargonie v obloku, — majú byt
dostatočným a celou ozdobou takejto detskej izby. — Ináčej nech v

izbe čím väčší priestor ostane slobodným, lebo nám vedieť treba, že

práve v tomto veku dieťaťu je stálé pohybovanie potrebné a preto na

koľko len môžeme, odstráňme alebo umiernime všetky prekážky tohoto

slobodného pohybovania. — Sloboda a neobmedzená moc nech pa
nuje nad úzkym, povestným jeho svetom a táto sloboda nech vplýva
aj na vývin samočinnosti a individuality dieťaťa. K vôli tomuto slobod
nému pohybovaniu sa potrebný je väčší priestor, väčšia miestnosť prie
stranná izba, kde sa dieťa pohodlne bude môcť ubytovať i s jeho
hračkami a všetkými drobnosťami jeho čarokrásneho sveta, kde bude
môcť prežiť všetky báje a čarokrásu povestných princov.



Čo sa teraz ďalšej výzdoby týka, s tým spoľahnime sa úplne na
dieťa samé, — lebo veď pomaly sa vyviňujúci cit k umeniu dieťaťa,
jeho fantázia, ktorá v najkrásnejších chvíľkach — riekli bv sme —

omámenosti sama je v stave tvoriť, umelecké výjavy duše dieťaťa, ako
sú na príklad tie jednoduché ale veľavýznamné čmáraniny, kresby — tieto

samy v sebe znamenajú aj tak dostatočnú látku ku dekorácii, a z čiastky
aj ďalšiemu zariadeniu izby detskej. Lebo veď vskutku niekedy oprav
dový atelier znamenajú takéto detské izby, nájdeme v. nich celé sbierky,
z ktorých, a to z každého kúska žiari duša dieťaťa, lebo veď sú to
všetko akoby — fotografie tajuplnej a dosaváď tak neznámej jeho duše.

Takéto okolie, kde dieťa neobmedzene môže panovať s jeho ma

ličkosťami, kde ho nikto nevyrušuje z jeho tichého dumania, ale práve
kde mu je príležitosť daná k tomu aby privykalo ku poznávaniu a
dôkladnému rozboru jednotlivých veci — takéto okolnosti dobrou pôdou
sa stanú pre vývin skrytej ale pomaly sa javiacej, tvoriacej schopnosti
dieťaťa. — Lebo veď treba nám to vedieť, že práve v tomto veku velká
chtivosť, veľké pokusy síl, takrečeno vulkanické boje panujú v detskej
duši, ktoré boje za jedným túžia, totižto za uspokojením spontánnej čin
nosti. — To všetcia badáme, že dieťa láme, driape, kazí, ničí — hneď,
akonáhle nevie tú patričnú vec dfa návodu svojej fantázie preinakšiť. —

Tohoto príčina je tá, že dieťa je neschopné toho, aby veci v ich
celkosti pochopovalo, ono len čiastky chce vidieť, a na tie je zvedavé —

tojest viacej analyzuje malé dieťa každú vec, ktorú do ruky lapí, —

mnoho ráz neberúc ani to do povahy, že upotrebenie jeho mechanic
kej sily stane sa veru často na úkor celistvosti tej patričnej veci. —

No, toto by nebola toľká chyba, väčšia škoda je ale, že v tejto práci
dieťa ustane, po takomto lámaní a ničení ztratí vôlu, lebo toľko vidí aj
ono, že nového nič neutvorilo, kdežto pokazilo si to, čo mu dosaváď
pôsobilo radosť. A preto radné je deťom nedávať cenné hračky, ale

radšej dajme im do ruky surovú látku. — Odhliadnúc od toho, že
dieťa keď aj pokazí tieto hračky nemáme z toho žiadnej škody — majú
aj iný význam takéto hračky surovej látky. — Vieme, že na príklad
jeden jednoduchý vŕbový prútik skôr je vstave vzbudiť vnútornú čin
nosť a pohyblivosť dieťaťa, nežli čo ako ozdobený drevený kôň.

Toto posledné si aj dieťa len tak cení ako hračku, ale nejaká
palica, alebo prútik reálny základ dáva jeho fantázii — takže takúto
hračku jeho tvoriaca fantázia bude vstave premeniť, ozdobiť, telom a:
krvou opatriť, spraviť z nej akoby obraz svojej čas a priestor nepoz
najúcej fantázie. — Kúsok papieru, niekoľko kúskov barevnej kriedy
viac radosti prinesie dieťaťu ako neviem kolko hračiek. 27*



A vskutku, ani sa opísať nedá tá radosť, čo dieťa cíti počas, ta
kéhoto tvorenia, ved v práci svojej vidí samé seba, vlastné „ja“ —

keďže práce tej celý jeho organizmus bol účastný.
Ale aj pre cudzieho znamená opravdivú rozkoš vidieť takéto v

práci svojej pohrúžené dieťa, vidieť ako žiari zo zdravej, čerstvej tvári

jeho spokojnosť a radosť; vidieť v tom oduševnenom pohľade jedného
prácu milujúceho člena človečenstva.

Potrebné je dieťa priúčať k tomu, aby myšlienky svoje nie len

rečou, ale aj kresbou, rečou umeniu vedelo vyjadriť, lebo jeho duševný
život len skrze všetky výrazové prostriedky sa nám zjaví úplne, len

skrze ňu máme prístup do labyrintu detskej duše — tak ako to je
den teoretik pedagóg najnovšieho smeru výtečne hovorí: „Človečenstvo
— vraj — zabudlo počas dlhých tisícročí na to, že na vyjadrenie svo

jich citov a myšlienok niekdy nie len hlas, to jest v dnešnom smysle
„reč“ užívalo, ale aj reč výtvarnú, ako je na príklad: kreslenie, vyre
závanie atď.“... slovom kresba, čo v akej podobe, znamená kus kul

túrochtivosti, veď nie je iné, ako tiež vyjadrenie myšlienok.
Ináčej o veľkom význame vyučovania kresleniu zbytočné by mi

bolo viacej hovoriť, veď jeho požehnanie nie jeden z nás požíva, a zas
nie jeden z nás hľadí smutne na tú dobu, keď s týmto predmetom tak
macošsky zaobchodili i zo strany školy i zo strany obecenstva.

Teda náruživosť dieťaťa ku hre takýmto spôsobom — tu je odpo
veď na našu otázku — vstave sme podrobiť našej vlastnej vôli, a ta

kýmto spôsobom aj utvorenie základov budúcej ríše krásy sa nám
umožní.

Končím s tým želaním, aby sa tento smysel pre umenie už raz

uplatnil, a to — nie len u jednotlivcov, ale u všetkých spoločenských
vrstiev — tak mám nádej, že podarilo by sa vychovať takú generáciu
ktorá by vnímavejšou bola voči jemnejším, duchapovznášajúcim pôžit
kom, čím by sa nie len jednotvárnosť nášho života zmenila, ale aj ži
votné naše boje rúchu krásy stály by sa o mnoho znesiteľnejšími.

*

Poznámka redakcie. Pán autor má na zreteli hlavne tých niekoľko
šťastlivých, dobre situovaných rodín, ktoré by sme mohli na prstoch
počítať, ktoré môžu zariaďovať detské izby. Keď ale známe pomery na
šich Goralov, Kysučanov, a aj vôbec celého Slovenska, kde veru tiesni
sa v nízkej, úzkej chalúpke požehnaná slovenská rodina, premýšľajme
o estetickej výchove týchto detí, vtedy vykonáme tej estetickej výchove
rozhodne väčšie služby. Pobádame p. autora, aby sa rozpísal o otázke
v tom smysle, alebo iní nech nadviažu na jeho článok svoje úvahy.



Starodobé grécke školstvo. My, deti novej dody, rady chlú
bievame sa pokrokom, modernizmom, a pre starých mávame iba útrpný
úsmev. Zabúda sa, že naša kultúra nespadla z neba, ale že sa vyvíjala, a
a že má ona korene v kultúrach starších, z ktorých sa ešte poteraz živí.
Erich Ziebarth vo spise Aus dem griechischem Schulwesen vyniesol na
svetlo veľmi zaujímavé doklady o gréckom školstve, z ktorých vidíme,
že mnohé „výdobytky“ novšieho veku boly známe už u starých Grékov.
V chráme Apollona zachoval sa nápis, obsahujúci „zakladaciu listinu“
boháča Eudema z Miletu, dfa ktorej značnú časť svojho majetku odo
vzdal štátnej pokladnici. Z úrokov tejto základiny mali byť platení
štyria „paidotribovia“ a štyria učitelia škôl elementárnych. Týchto volilo
na učiteľský úrad shromaždenie ľudu. Zo zbytku úrokov základiny malý
byť hradené výlohy školného. Mesto Miletos túto veľkodušnú základinu
prijalo a na pamiatku štedrého darcu malo byť na školách piateho dňa
každého mesiaca prázdno. Teda už aj vtedy tešili sa deti a slávievali
po školách na náš spôsob, bývalo „prázdno“. Okrem tohoto nápisu
posbieraný je dlhý rad dokladov, ktoré svedčia, že záujem o školy a
účastenstvo na výchove bolo veľké. Vladári, boháči velké nadania (fun
dácie) zanechali na školy, na budovy, na učiteľov. Gymnáziá pomeno
vané boly menami bohov alebo vynikajúcich mužov, na pr. gymnázium
Hermesovo v Athénach, gymnázium Heraklesovo v Chalkide; práve ako
naše gymnáziá, Štúrovo, Hodžovo, Masarykovo, atď. Mládež bola zá
konom zaviazaná zúčastniť sa náboženských slávností. Našli sa zápisy
o vnútornom zariadení škôl (naše inventáre!), soznamy žiakov a ich
roztriedenie podľa kastov, zprávy o žiackych spolkoch a sdruženiach.
Tieto spolky malý svoj majetok a samosprávu. Už vtedy boly známe
„učiteľské spolky,“ školské archívy, soznamy dobrodincov ústavu (tí
bývali na večnú pamäť v samom ústave pochovaní), soznamy zaslúži
lých riaditeľov a učiteľov, zápisy o ich sociálnom postavení, o ich prá
vach a povinnostiach, (naše školské kroniky!) Boli známi až aj „odborní“
učitelia, a to menovite „z prvého odboru,“ vykladači Homérových epo
sov, „homérikoi philologoi,“ ktorí chodili z mesta do mesta vyučovať.
Našli sa soznamy žiakov „eminentov“, víťazov pri verejných zkúškach,
zprávy o školských slávnostiach, o účasti žiactva na pohreboch vyni
kajúcich mužov, zápisy o knihovniach, o školských pomôckach, atď.
(Dejiny pedagogiky, Kádner, diel I. str. 118—119.)

Zprávy štatistického úradu.
V V roku 1921 narodilo sa:

v Česku na Morave v Sliezsku na Slovensku v Podk. Rusi Spolu
164.795 75.081 21.795 117.049 26.782 405.502

zomrelo:
106.039 43.752 11.377 64.265 16.381 241.814

vzrast
54 099 29.466 9.913 50.971 10.173 154.622

Rozhľady.



v Česku na Morave v Sliezsku na Slovensku v Podk. Rusi Spolu
vzrast v %

0.84 % 1.11 % 1.48 % 1.7 % 1.74%
Tieto číslice hovoria mnoho.
V IV. štvrti roku 1922 vystehovalo sa:

z Čiech z Moravy zo Sliezska zo Slovenska z Podk. Rusi Spolu
2390 1.664 253 3843 350 8500

Všetkého obyvateľstva malo Slovensko:
v roku 1910 v r. 1921

' vzrast
2.926.824 3.000.870 74.046 (8.86 %)

Koľko organizovaných učiteľov bolo v republike v roku 1921 ?
Zus v Čechách 10.071
Ústr. sp. uč. na Morave a v Sliezsku 8.814
Ústr. sp. pokr. uč. na Slov. ... ... 541
Úč. sp. Podkarp. Rus ... 1.000
Sp. opatrovkýň (v Česku) 578 x
Z. ústr. jedn. uč. mešt. škôl ... 1.700
Ustr. spolok uč. ručných prác ... 1.800
Sväz št. uč. (v Čechách menšinové) 1.078
Zus na Slovensku ... ... ... ... 3.200

Učiteľský dorast v republike v šk. r. 1922/23.
Na učiteľských ústavoch bolo 1501 českých a slovenských, 459

nemeckých, 24 maďarských a 23 ruských abiturientov a abiturientok.

V Neskromnosť.
V Slovenskom Denníku 5. augusta čítame túto zprávu:
„Platové požiadavky neštátneho učiteľstva na Slovensku, cirkevné

učiteľstvo dostane svoje platy 1. septembra bez srážok. — Zakročenie SOU
a USPU a v Prahe.

Dňa 3. augusta bol v Bratislave odborový radca ministerstva
školstva Buzek, aby svojím príčenením urýchlil vybavenie platových
požiadaviek neštátneho učiteľstva na Slovensku. Toto priame zakro
čenie ministerstva školstva súvisí s návštevou zástupcov SOU a ÚSPU
u vlády, ktorá je odhodlaná postarať sa, aby platová otázka behom
jedného mesiaca bola vybavená. Náprava nastáva v tom smysle, že
cirkevné učiteľstvo obdrži k 1. septembru t. r. svoje pôžitky bez
akýchkoľvek srážok vo výške decembrového platu a okrem toho srážku
za mesiac august. (50 proc. mimoriadnu drahotnú výpomoc). Druhým
pozitívnym výsledkom energického zakročenia je i to, že posledná čiastka
učiteľov-penzistov behom krátkeho času obdrži jednorázovú výpomoc“.

K tomuto poznamenávame, že je načase, aby sa už aj SOU za
sadila za požiadavky všeučiteľstva slovenského. Dosiaľ ani v jej časopise,
ani vôbec nikde nedočítali sme sa ničoho, z čoho by sme boli mohli
nadobudnúť presvedčenia, že SOU úprimne chce nápravu v platoch
nešt. učiteľstva. Ba naopak máme dôkazy na iné veci. Len si pripo-



meňme výpovede p. Oríška o politickej línii, o smrti jedného učiteľa,
a odpykaní, a celé jeho jednanie v platovej otázke v snemovni a najmä
pri pojednávaní zákona o jednorázovej výpomoci a výpoveď p. tajom
níka Granatiera, že „komu na platoch nezáleží“ ten pôjde so SOU, atď.

Veľmi sa tešíme teda, že konečne i SOU začala štúrať do toho.
Priali by sme si len, aby ona všetko vymohla, čo sa nám dosiaľ ne
podarilo. Ale sa musíme usmiať, keď si výsledok spomenutý v uvedenej
zpráve pripisuje SOU sebe. Ináče je tá zpráva aj nejasná, lebo nevieme
dosiaľ o ďalšom úradnom priznaní o 50% z výšeného dráh. prídavku,
ktorý výnosom min. šk. č. 6049/923 chce byť nešt. uč. odňatý. A po
tom že nakoľko úprimne sa usiluje o definitívnu úpravu platov nešt.
učiteľstva, toho dôkazom je druhá zpráva, vystrihnutá tiež zo Slov.
Denníka. Znie ona nasledovne:

„Slovenská obec učiteľská za skorú jtpravu platov na Slovensku.
Včera bola prijatá ministerským predsedom Švehlom deputácia učiteľských
sjednotených organizácií SOU a USPU, v ktorej boli senátor Babka,
poslanec Oríšek, tajomník SOU Granatier, predseda USPU Randýsek,
za Čs. obec učiteľskú Sedláček a knihovník SOU A. Geryk. Ministerský
predseda vypočul ponosy zástupcov učiteľstva vo veci platobných po
merov a sľúbil okamžitú nápravu ešte behom tohoto mesiaca. Deputácia
s uspokojením vzala na vedomie sľub ministerského predsedu, pri čom
však vyslovila svoj názor, že definitívné odstránenie platových ťažkostí
nastane len po zoštátnení všetkého školstva na Slovensku“.

Ku tomuto netreba žiadneho komentára. Teda zakiaľ nebudú všetky
školy na Slovensku štátne, zatiaľ si SOU neželá definitívnej úpravy
platovej, zatiaľ nech žije nešt. učiteľstvo z láskavej milosti. Tak sa vy
slovil pred redaktorom Slov. Učiteľa i jeden kolega zo SOU, ktorý
medzi prvými vystúpil zo Zusu, keď „zakladali“ SOU, keď mu vytýkal
redaktor náš, že prečo sa nezasadzuje SOU za platy nešt. učiteľov.
Povedal: „Tým pracovali by sme proti svojim zásadam.“ Nuž, tu to máte
na lopate.

Ich zásady sú, neštátnemu učiteľstvu nepriznať práva, ale udeľo
vať mu milosť.

Po tomto neni možno neusmiať sa citovaným bubnovačkám Slov.
Denníka o SOU.

Ak kto čo vymôže, to je tlak 3000 učitelov sorganizovaných v
ZUS-u.

Naukobeh pre ľudovýchovných pracovníkov na slovenskú uspo
riada v Kremmici vo dňoch 22. augusta—3. septembra 1923 Okresný
osvetový sbor a miestny odbor Matice Slovenskej v Kremnici s pod
porou ministerstva školstva a nár. osvety, ministerstva pre správu Slo
venska, správy Matice Slovenskej, žúp povážskej a pohronskej a mesta
Kremnice.

Program: A. Prednášky: Historické: 1. Ako oboznamovať ľud s
dejinami Slovenska a československého národa. Univ. prof. dr. J. Škultéty,
správca Matice Slovenskej. 2. Prehľad literatúry slovenskej, univ. prof.



dr. J. Vlček, správca Matice Slovenskej 3. Prehľad literatúry českej.*)
4. O stykoch československých v minulosti. Spis. Jul. Botto. 5. História
oslobodenia československého. Minister dr. J. Markovič. 6. Drobná práca
ňa Slovensku v minulosti. Št. Krčméry, tajomník Matice Slovenskej.
Osvetové: 7. Úlohy a stav ľudovej výchovy na Slovensku. Min. ref. dr.
V. Maule. 8. Knihovníctvo, a) Organizácia a propagácia knihovníctva na
vidieku. Min. ref. dr. Fr. Kraus. b) Vnútorná organizácia a vedenie
knižníc. Riaditeľ univ. bibliotéky v Bratislave, J. Emler. 9. Metodika
prednášok a kurzov. Riad. J. Úlehla, Turč. Sv. Martin. 10. Divadelné
ochotníctvo. Spis. dr. Fr. Herman, starosta ústredia Mat. Div. Ochot.
Čsl. 11. Skioptikon a kinematograf. Alojz Behal, kinooperatér. 12. Ľudová
tlač nepolitický vzdelávajúca. Red. J. Votruba. 13. Ako rozširovať prak
ticky dobrú knihu a časopis na dedine. Min. taj. K. Kálal, riaditeľ. 14.
Ako zariadiť organizáciu osvetovej práce v okrese a ako ju viesť. V.

Jankovec, tajomník Okres. Osvet. Sboru v Kremnici. 15. O samovzde
lávani. Riaditeľ Jv Úlehla, Lipov. 16. Ako obaznamovať ľud s pokrokom
v zemedelstve. Št. hosp. inšp. Aug. Kubiček. 17. O práci a spo
lupráci v ľudovej výchove a jej metodách. a) u robotníctva, dr. Fr.
Kraus; b) u roľníctva, posl. dr. Ľud. Medvecký; c) u vojska, nadp.
K. Sladký, zem. qsv. ref.; d) u študenstva, Juc. Mil. Ruman; e) u
hasičstva, Dušan Šulc, tajomník Zem. Jedn. Hasič, na Slovensku.

Umenie a telesná výchova: 18. Propagácia hudby, zakladanie a vedenie
hudob. skladateľ. Dr. J. Procházka, hláv. žup. notár. 19. Detské a učňov
ské besiedky. J. Hurdálek, správca školy v Bratislave. 20. O telesnej vý
chove. Prof. Alojz Zbavíte!. 21. Bábkové divadlo. Dr. R. Russ, spis. 22.
Zachovania pamiatok: a) Pieseň. Konserv. Vil. Figuš Bystrý, b) Felkler,
dialektologia, Hefmanský, tajomn. Mat. Slov. c) Praveké pami
atky. Konserv. L. Červinka. d) Prírodné pamiatky. Riad. J. Roubal. e)
Písomné pamiatky. *) f) Umelecké pamiatky. Min. radca, dr. Zd. Wirt. g)
Ľudový umelecký priemysel. Stavby. Kons. J.Hoffman. h) Zakladanie miest
ných a krajinských múzeí, umelecká výchova. Kons. J. Hoffman.

Sociálne: 23. Sociálna r pečlivosť pred prevratom a dnes. Instr. soc.
pečlivosti, Ed. Rosol. 24. Úlohy ženy v soc. pečlivosti. Škôl. radca, Fr.
Mareš, riad. Vesny v Brne v. v. 25. Organizácia a úlohy verejného zdravot
níctva. *) 26. Boj proti alkoholu. Prof. teol. dr. K. Lányi. 27. Boj proti po
hlavným nemociam. *) 28. Dobrovoľná sociálna a zdravotná práca. Riad.
div. Čs. Kríža v Bratislave. J. Zirps. 29. Otázka vysťahovalectva a boj
proti nemu *)

Politik, právo, národné hospodárstvo: 30. Nové sriadenie admi
nistrativné a Túkoly samosprávy. Odb. rad. dr. J. Moural. Okresný
náčelník M. Úlehla. 31. Národné hospodárstvo u nás a v cudzine.*)
32. Valutárna politika. Min. m. si. univ. prof. dr. K. Engliš. 33. O výrobe
peňazí. Ing. B. Irán. 34. Družstevníctvo, poisťovanie a drobný úver.
Senátor, P. Fr. Kroiher,, Fed. Houdek, predseda SI. odb. Nár. Rady Čs.
35. Právo rodinné, dedické, sirotčie. Univ. prof. dr. Aug. Ráth.

Pozn. O. prednášky *) označené sa ešte vyjednáva.



B. Výstavky: Ľudová a detská knižnica, časopisy nepolitický vzdelá
vajúce, detské, ľudová pieseň, ochotnícke, detské a bábkové divadlo, det
ské besiedky, skioptikon, kino, telesná výchova, soc. pečlivosf, boj proti
alkoholu, vysťahovalectvo, ochrana pamiatok, družstevníctvo, národné
osvobodenie, organizácia osvetovej práce, pomocná literatúra,

C. Ukážky ľudových zábav: Divadlo v prírode, detské a bábkové,
akadémia, detská besiedka, kino, skioptikon, národná slávnosť, detský deň.
D) Prehliadka mincovne, baní, mest. múzea, vychádzka k Langsfeldovému
pomníku a na Skalku.

Pokyny pre P. T. účastníkov. Naukobeh započne vo stredu 22. aug.
v 8. hod. ráno. Prednášať sa bude denne priemerne 6 hodín. Podrobné
rozvrhy prednášok a slávností budú uverejňované v denných časopisoch.
Účastníkom bude poskytnutý bezplatný nocľah, sľava na železnici 50°/o
a stravovanie za 15-20 K denne. Legitimácia na železnici budú podľa pri
hlášok doručené. Režijný poplatok, oprávňujúci tiež. k návšteve všetkých zá

bav, je 40 K. Prihlášky P. T. delegátov spolkov, organizácií a jednotlivcov
prijíma Okresný osvetový sbor v Kremnici. Pri prihláškach došlý h po 15.

auguste nemôže sa zaručiť včasné vybavenie. Informačná kancelária
bude 21. augusta na stanici, cez celý naukobeh v budove reálky. Tu
treba sa každému účastníkovi ohlásiť.

Nie Je čert taký čierny, ako ho maľujú. O tom chce presvedčiť p. J. líram,
škôldozorca, v 28. čísle Gemer-Malohontu svojich čitateľov, a najmä veriacu evan

jelickú verejnosť, evanjelické senioráty, konventy, ktoré vidiac aký program prijala
výslovne SOU vstúpením do ČOU, jeden za druhým prejavujú svoje sympatie
s „klerikálnym“ Zusom. Na seniorálnom konvente gemerskom mal odznieť výrok o

SOU-istoch, že sú neznabohovia. My tak ďaleko nejdeme v posudzovaní SOU-istov
My netvrdíme, že každý Zusista je svätý a že za živa príde do neba, a že každý
SOU-ista je neznaboh, ktorého treba ukameňovať. To by bol nesmysel, a aj nespra
vodlivosť. Na tom sa ale zvrtne vec, že aký program prijala SOU ako spolok v Tr.

Tepliciach. Prijala program ČOU, v ktorej prím hrá Zemský Ústdr. Spolok jednôt
učiteľských v Čechách. A ten program je: „odrimanenie“. O tom svedčí každá strana
ich časopisu. Ukážky sme už uverejnili. Valné shromaždenie delegátov Zusu v Če
chách prijalo 30 června 1923 jednomyseľne, s potleskom rezolúciu, ktorá končí:
„Kolegové a kolegyne! Česká histórie žije i ve vás, vyplňte svou povinnosťI Vy

stúpteľ Veriaci evanjelici veľmi dobre vedia, čo to znamená: vystúpte! Z rímsko
katolíckej cirkve totižto! Ale znamená to aj viac. Neni to verbovanie ani za jednu
konfesiu. Neni to nahováranie katolíkov, aby vstúpili do cirkve evanjelickej. V re
zolúcii kričí sa len po odrimanení, verejne a otvorene pracuje sa ale vôbec proti
akémukoľvek náboženskému presvedčeniu. „Kresťanstvo je úpadokl“ Volajú: Vystúpte
(z kat. cirkve)! Programom je: Vystúpte (z každej cirkve)! „Človek vynalezl Boha“
Naše zdravo smýšľajúce evanjelíctvo neni také krátkozraké, ako si obhajcovia SOU
myslia, aby toto nevidelo, že SOU výslovným prijatím programu ČOU do akého

Prehľad časopisov.



voza sa zapriahla. To ostatné, Čo p. Uram pospomína, obchádzajúc jadro veci, a
predstierajúc nevzdelanosť učiteľstva (ktoré rekrutuje sa dfa p. Urama zväčša z du

ševných slabúchov, ktorí sa na inšie nehodili, (pripúšťa aj „vynikajúcich jednotliv
covi Pekné dvíhanie omálanej učit. auktority!) z ktorého potupného stavu by ho
mala vyviesť SOU, predstierajúc maďarónčenie jednotlivcov (z ktorých generalizuje,
a ktorých nikto z nás nechváli a nezastáva, veď ich aj my prebúdzame), z ktorého
maďarónčenia by ich mala vyliečiť SOU svojou metodou (tak veru nikoho nezíska
pre národ, to by mal učitef vedieť, že zo žiadneho zlého žiaka nadávaním mu do
hlúpákov nespravil žiaka dobrého), — tieto predstierania, hovorím sú len rečičky,
chcúc uspokojiť evanjelickú verejnosť, a umyť SOU na čisto z neznabožstva.

Nám slúži celá vec k uspokojeniu. Ako sa umyje SOU, do toho nás nič. Ale
vidíme, že národ hradí na SOU s nedôverou, a na Zus hladí s dôverou, a to bez
rozdielu vierovyznania. A nám to stačí.
Národnie Noviny.

Martin Rázus: Dve otázky.
Máme školskú a mimo tejto i slovenskú učiteľskú otázku. Biedy s prvou sú

všeobecne známe. Na Slovensku je do 80°/o cirk. ľudových škôl a cirkevnému škol

stvu sa od prevratu nepraje. Dôkazy nájsť v posledných ročníkoch N. N., o ostatnom

vedia správy škôl zo zkúsenosti. je to smutná, náramne smutná kapitola, čo poskytne

niekdy historikovi hojný materiál, ako sa škodilo národu kultúrne pre neorientovanosť
a strannícke a či osobné ambície. Tomuto nedôstojnému stavu chceli zástupcovia
cirkvi ev. a. v. urobiť koniec. 29. mája t. r. podali zástupcom ministerstva školstva

v Bratislave sťažnosti cirk. učiteľstva a po osvedčení patričných, že vláda nemôže v

terajších ťažkých finančných pomeroch prevziať cirk. ľudové školstvo, lebo nemá

potrebnej úhrady, dali do zápisnice: „Otázka zoštátnenia škôl nie je v rukách cirkvi,
ale v moci vlády. Ak vláda chce — zoštátni školy, alebo aspoň učiteľov, i bez

mandátu cirkvi. Ale práve preto nech sa s otázkou neexperimentuje na veľkú škodu

nášho slovenského školského dorastu; a kým vláda školy nepoštátni, nech nepovažuje
naše učiteľstvo za druhotriedne proti učiteľstvu štátnemu, lebo tým v konečnom

výsledku škodí slovenskému národu kultúrne“. Zástupcovia ministerstva školstva

uznali, že je cirkevné školstvo rovnocenný kultúrny činiteľ so štátnym a sľúbili

nápravu. Úfame, sľub i splnia. Ajhľa, slovenský školský problém vo svojej nahote j

Kto má oči — ten vidí: okolo zoštátnenia cirkevného školstva na Slovensku nerastie
vavrín nikomu, hoci ho rytiersky hľadajú mnohí. Nech sa cirkev odvrhne od škôl

podľa zásady, že sa o ne patri starať štátu, tak v jaseni nastane všeobecný chaos

školy sa neotvoria a propagátori zoštátnenia s úžasom pochopia, že im národ nemá
čo byť vďačný.

So školskou úzko súvisí i otázka učiteľská, čo sa vybíja v boji dvoch učiteľ
ských organizácii — Zus a Sou. Na jednej strane je učiteľstvo, ktoré konfesionálnu
školu nezavrhuje, vynaučovať náboženstvu nepovažuje za hanbu ani za ťarchu, ale
za službu nielen cirkvi, ale i národu a štátu — na druhej strane je učiteľstvo, čo

chce budovať Svoj i národný charakter zoštátnením a zlaicizovaním školy. V časopise
„Gemer Maiohont“ vysvetľuje p. inšpektor Ján Uram posledné stanovisko medziiným
takto: „Učiteľstvo (po prevrate) začalo žiť a dospelo k tomu presvedčeniu, že k

zdarnej školskej a osvetovej práci nevyhnutne je potrebná jednotná škola. Za takúto
možno považovať len bezkonfesionálnu štátnu školu a za ňu medzi mnohými inými
snahami svojho programu zasadila sa i Slovenská Obec Učiteľská. Heslom tejto je



pokrok! Čo je to ten pokrok? O ňom bolo už mnoho písané. Ja ho označím vetou;
nekázať vodu a pif víno. Učiteľ nech stojí na výške svojho povolania. Keď je nie
opravdovým vzdelaným učiteľom, nech prepustí miesto takému. Keď má byť cirkev

ným sluhom a mendíkom, nech nejde do školy, ale na vežu a ku bukse. Keď nemá
toľko stavovskej hrdosti, aby sa nedal kňazovi potrhávaf sem-ta, nech ide za kostol
níka. Keď má on za kňaza vyučovať náboženstvo a kňaz sa má s jeho výsledkom
chlúbif, nech ide za katechétu“. V tomto tóne písaný je celý článok, môž’ byť i

preto, lebo gemerský seniorát pozbavil dekanstva učiteľa-Souistu, odôvodnene, či

neodôvodnene, neviem. Jednako je isté, ak je patričný takého presvedčenia, ako to
udáva redaktor G. M.-tu, tak mal zaďakovaf sám. Komu je na ťarchu vyučovať ná

boženstvu, tomu musí byť na ťarchu i výučbu túto kontrolovať. (Neskoršie číslo G.
M. dementuje pozbavenie dekanstva dotyčného kolegu. Nebol pozbavený, lež nebol
kandidovaný. Red.)

Slovenská verejnosť hľadí na snahy svojho učiteľstva s pozornosťou a právom
je zvedavá: čo vyhrá týmto vždy vášnivejším bojom učiteľstvo ako stav a čo %'yhrá
tým celý slovenský národ? Ako stavu môže slov. učiteľstvu ísť o dôstojné hmotné
zabezpečenie a o úctu vzbudzujúci charakter, jeho ovocím je s dušou národa súvi
siaca, osožná kultúrna práca. Čo však vyhralo učiteľstvo hmotne od tých čias, čo
má dve organizácie? Na čí návod experimentovalo ministerstvo školstva s cirkevno
školskou otázkou tak bezodkladne a neumele? Roztrhané a oproti sebe stojace
učiteľstvo si hmotné záujmy neobráni. A čo vyhrá charakterom v národe? Som za
zoštátnenie škôl hlavne preto, aby už raz prestaly všetky nátlaky a učiteľstvo mohlo
konečne spokojne pracovať. Nech mi však odpustia príslušníci Sou-skej, ak hľadím
s úsmevom r.a ich zoštátňovacie pachorenie, keď je štát dnes na pomoc cirkvi odká
zaný, nemajúc odkiaľ vziať tri miliardy, potrebné na túto reformu. Nech sa potom
nedivia, keď v takom počíname tušiť ani nie nátlak shora ale skôr neujasnenosť
problému a slabo maskovaný výbuch osobnej ambície, čo veru ten charakter, o ňom
tak pekne píše „G. M.“ — naskrz neozdobl. Cirkevná škola, ako i zástupci minister
stva uznali, je rovnocenným kultúrnym faktorom so školou štátnou a zaslúžila by si
trocha šetrnosti zvlášť od ľudí, ktorí ten svoj národný charakter majú jej čo ďako
vať. Je v tom tragikum cirkvi ev., jej učitelia hlásili sa po prevrate do služby štátu
práve s tým odporúčaním: ja som ev. cirkevný učiteľ. Keď sa dnes i rýchlo zabúda*
jednak nezabúdajme: kde nebolo národne uvedomelého kňazstva, tam nebolo ani
učiteľstva. Slov. národná myšlienka, keď po Moysesovi hasla v r.-k. kňazskom se
minári baňsko-bystrickom, horela blkom na ev. teol. ústavoch v Prešove, Bratislave,
Šoprone. Tým sa z veľkej časti zachránilo pre národ i učiteľstvo, ktoré sa s prevra
tom vyšinulo, kým to kňazstvo, okrem radosti z osvobodenia, na ňom má ľvi podiel
— nevyhralo vlastne ničoho. Že sa pri cirkvi neležalo na ružiach? Ako kde. Na

mnohých miestach spolu sme sedliačili, chodili rozodrani a hynuli hladom s učiteľmi.
Ale prenášať zášf do terajších pomerov, generalizovať výstrednosti, ako to robí „G.
M.“, zabúdať na výhody tej minulosti, čo ku prítomnosti dopomohla — to veru
zvláštnu úctu nevzbupzuje. Čo má Sou za cieľ vo výučbe i v národných veciach, keď
si ani len samostatnosť nezachovala, spojac sa s Čou — ukáže budúcnosť. Či ten

pokrok? Mnoho zdaru k nemu, len aby to nebola nabubrená fráza, ako to označuje
„G. M.“, vetou: nekázať voda a piť víno! To je, p. inšpektor, k definícii pokroku
ukrutne málo. Zlaicizovat školu, ako vo Francii — Je veľmi smutný pokrok a nie pre
národ. Dnes sú tam cirkevné školy plné, štátné na mnohých miestach prázdne pre



ten „pokrok
“ a laickú morálku. U nás cirkev ráta na dobrovoľnú spoluprácu učiteľ

stva pri výučbe nábôženstva i po zoštátnení. Ak by sa však učiteľstvo d ľa zásad
„G. M.“-tu od tohto odvrhlo, čo vyhrá? odtrhne sa od duše národa a stane sa
telesom cudzím. Cirkev nezahynie. Kde farár neovládze, vychová si presbyterov, hoci
jednoduchých sedliakov a opatri svojich. Tu si je však dobre všímať pomerov zvlášť
na susednej Morave, kde vplyv kňazstva práve agresivitou pokrokového živlu a
zvlášť učiteľstva (ležouni!) iba vzrástol. Dobrá škola a svedomitá spolupráca! to by
malo byť heslom i slov. pokrokového učiteľstva. Bez toho môže vynútiť pravý opak.
Keď totiž slov. verejnosť, ktorá vie, čo znamená cirkev pre náš národ, vidí, že
zlaicizovanie školy malo by mať za následok mravný rozklad, vypovie svoje nie na

celej čiare a to zoštátňovanie pôjde už potom veľmi ťažko. Za Moravou sa už kul

túrny boj začal olomúckoir proklamáciou za cirk. školu r.-katolícku. Je to reakcia
na reakciu. Netešíme sa jej, ale pochopiť ju vieme. Na Slovensku sa kultúrneho boja,
hoci si ho niet prečo želať, cirkve nemajú čo ľakať. Výsledok môže byť len v nepro
spech toho tak veľmi omáľaného, nedefinitivovaného pokroku a tých, čo za ním
stoja.

Otázku školskú treba konečne usporiadať — otázka učiteľská rieši sa potom
dľa toho sama. Slovenskí politíkovia o kultúrné veci Slovenska a tak ani o školstvo
nedbajú. Slov. verejnosť však hľadí na svoje učiteľstvo čo najdobroprajnejšie s ná

dejou, že sa do neodôvodnených krajnosti nedá strhnúf, záujmy stavu svojho si
strannlckou nevraživosťou nepodkope, miesto bezkrvného napodobňovania nájde spôsob
výchovy, čo z mravného i pädagogického ohľadu najlepšie zodpovie v slov. pomeroch
— a tak, sjednotiac sily svoje v ušľachtilej snahe, osoží národu i sebe.

Český Učiteľ, č. 42-43. Organizační kázeň a práce, úvaha E. Suchoradského
(na valnom shromaždení Zusu v Čechách). Medzi iným l ovorí; .Máme medzi sebou
radu konservativcú, varbanikú, ba i učitelú katol. náboženstvl. Odŕímanení provedlo
se nedokonale; vykazuje-Ii Kostelec n. Čer. lesy 89% členu bez vyznám', má jich
Breznice jen 2% °/°. Ovšem, jest nedaleko Sv. Hora I Zhoubné púsobi ústavy učitelek,
spravované íeholnicemi“. Varhaníčiť, katolíkom byť, to sú všetko odsúdenia hodné
vecL Toto má byť pokrok? Red.)

Ján Zlgmundík: Škola reči slovenskej. Cvičenia mluvničné, pravopisné a slo
hové v 500 úlohách. I. a II. diel. Najlepším dôkazom upotrebiteľnosti týchto knižo
čiek je, že I. diel (pre 2—3 šk. rok) dožil sa 7 vydania.

Krátky návod k opatrovaniu nemocných v domácnosti. Posberal v ňom prak
tický radca dediny, učiteľ, ktorý musí mnohokrát byť i lekárom, svoje bohaté vše
stranné zkúsenosti. Pri osvetových prednáškach poslúži bohatým, vďačným mate
riálom. Do knižníc pre dospelejších žiakov vhodné čítanie. „Živenou“ odporúčaná
knižka.

Príčina najvšeobecnejších ženských nemoci, vychránenie sa pred nimi a liečenie
ich. Preklad nemeckej prednášky Kláry Muche.. „Živenou“ za veľmi dobrú uznaná
práca.

Dostať všetky tieto knihy u Fr. Urbánka a spol. v Trnave.
Spolok Profesorov Slovákov v krátkom čase vydá knihu dr. Hroneca: Osob

nosť učiteľova pri vyučovaní. Vopred upozorňujeme na ňu učiteľstvo.
Krásy Slovenska. Časopis venovaný turistike a najmä heslu: „Poznajme

otčinu!“ Ročník III. č. 3. Redaktor Miloš Janoška. Spolupracovníci: Dr. Joz. Janoška,
Karel Petr, Jozef Sivák, Matej Sopko, Anton Straka. Vychádzajú dvojmesačne. Red.
a adm, Lipt. Sv. Mikuláš. Predplatné 50 Kčs.

Knihy zaslané redakcii.



9. Výmer katolíckej výuky a nábo
ženských úkonov na školách s katol.
žiakmi bude v dorozumení so školskými
úradmi stanovený biskupskými ordina
riátmi.

Cyrillo Methodejská matica v Olo
múcí usporiadala 15. júla veľkú schôdzu
ľudu, ktorá prijala nasledujúce

rezolúcie:
My shromaždení na schôdzi v Olo

múci žiadame: 10. Zakazuje sa a prísne sa trestá
akékoľvek tupenie, lebo zľahčovanie
náboženstva žiakov, v ktorejkoľvek škole
čs. republiky.

1. 1. Pre katolícke deti školy obecné
a meštianske voskrz katolícke, (konfe
sijné) s katolíckymi učiteľmi, s nábožen
sky nezávadnými pomôckami a osno
vami vyučovacími. Štát je povinný také
školy sriadif a vydržovať vo všetkých
osadách, kde katolícki rodičia aspoň
30 detí toho žiadajú, po prípade kde
sa katolícki rodičia na tento počet spo
jili v obvodovú katolícku školu.

2. Kde už sú alebo budú sriadené
súkromné školy katolícke, vyhovujúce
spravodlivým požiadavkám štátnym, ma
jú právo na pomernú štátnu podporu.

3. Kde bude katolíckych detí tak
málo, že pre ne konfesijnú školu sria
diť nemožno, bude im na škole, ktorú
navštevujú, zaistená dostatočná nábo-

II. 1. Pre prítomnosť žiadame: Do
ministerstva výučby nech sú ihneď po
volaní odborníci v katolíckej výchove
a výuke.

2. Pri obsadzovaní miest učiteľských
nerozhodu e len vek, ale aj vôľa občian
stva. Odsudzujeme každý terror v ra
doch učiteľských, proti nemuž nech je
zakročené úradnou mocou.

3. V záujme cti českej dejepisnej
vedy, nech sú hneď odstránené dejepi
sné učebnice od prof. Peška a Cáhu.
Jiráskove Temno nech nie je označo
vané za prameň dejepisný a nech sú

ženská výuka a výchova. W pokiaľ sa to týka ich látky vypočuté o
4. Štát sriadi a bude vydržiavať po-'/t učebniciach úsudky vysokoškolských

trebný počet katolíckych učiteľských \ kritikov.
ústavov, resp. akadémií, po prípade .fj Staviame sa za požiadavky najdôstoj
bude podporovať také súkromné kato- JTnejšieho čs. episkopátu, ako bolo vy
lícke ústavy. /ý slovené v jeho rozklade v ministerskej

5. Katolíckym žiakom na priemysle- rade.

SSní tfaÄosteio'č“ SoÄ ’’ K1» "• -"-to.pečená aaisia oostatocna naoozensKa n | P hn rfn nhnhnrfii úrad nrá«.alebo do obchodu. Zemský úrad práce
má v zázname väčší počet chlapcov i

dievčat, ktorí sa chcú učiť remeslu
alebo obchodu, doporučených novosria
denou poradňou pre voľbu povolania.
Páni zamestnávatelia sa upozorňujú,
potrebujú-li schopného učňa, aby to
oznámili na Zemský úrad práce, Bra
tislava, Grôsstingova ul. čís. 72,. ktorý
vhodného učňa doporučí a umožní jeho
nastúpenie.

výuka a daná tiež možnosť účastniť sa
náboženských úkonov (mša svätá v ne
deľu, spoveď, sv. prijímanie atď.)

6. Sriaďovanie konfesijných stredných
škoľ nesmie byť nikým znemožňované,
pokým také školy spravodlivým požia
davkám štátnym vyhovujú, maiú taktiež
právo na pomernú štátnu podporu.

7. Na všetkých stredných školách do
stane sa katolíckym žiakom dostatoč
ného vyššieho náboženského vzdelania
v rámci rozvrhu hodín a nebudú v úča
sti na náboženských úkonoch niak hatení.

8. Žiadame, aby na univerzitách boly
sriadenékatedrypre kresťanskú filozofiu.

Učebná osnova sostavená oravskými
učiteľmi je v práci, bude rozšírená lát
kou pre 7—8 šk. rok a má vyjsť začiat
kom obtóbra.

Sivákove čítanky sú schválené min. školstva, a to Púčky výno
som 113664/1921, Lastovičky výnosom 22819/1923. Schválenie uverej
nené bucf vo Vestníku 15. IX. 1923.
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otcom, ale žiarila ona v cele] obci, a
medzi kolegami. Z tej takzvanej dro
bnej práce vybral si hojnú účasť bez
kriku, bez hluku, dvere sa nezatvárali
u Horváthov, kľučka podávala sa z ruky
do ruky dobrých Teplanov, vyhľadáva
júcich ho s „písemkami“. Nevedel ni
komu ničoho odoprieť. Sám chudobný
pomáhal chudobným. Milovala ho celá
obec. Na staré dni svoje zakúsil horký
chlieb staropenzistov. — Správca učiteľ
štát. školy Kornel Horváth oplakáva
svojho otca. Boh mu daj večnú slávu 1

Július Botto 75 ročný. Slávny pi
sateľ. histórie S/ovákov najnovšej doby
24. júla dovŕšil 75 rok. Žije utiahnutý
vo Veľkej Revúci. Prajeme mu v starobe
sviežej sily. Jeho diela Krátka história
Slovákov, a najmä Slováci a vývin ich
národného povedomia v mnohých Slo
vákoch opravdu vzbudili totopovedomie.

Osemnásty slovenský kurz zakon
čieva teraz brat Gustáv Bernáth št.
učiteľ v Spišskej Novej Vsi,,— Okrem
chvály a uznania, ktoré mu vyslovil pán
minister Českosl. republiky s plnou
mocou pre správu Slovenska za jeho
horlivú účinnosť pri organizovaní, ria
dení', vedení a zakončení slovenských
jazykových naukobehov na územi bý
valej župy Spišskej, má ako odmenu
brat náš i ten radostný pocit, že sa po
Spišu rozliehajú milé zvuky našej slad
kej slovenčiny a všade zavieva duch
slovenský. — I tu vidíme príklad, že
učiteľstvo i mimo školy horlivé venuje
svoje sily záujmom slovenského národa
a Českosl. republiky. — Sme presved
čení, že túto zvesť s radosťou prijme
každý roduverný učiteľ a s úprimného
srdca blahoželá nášmu bratovi Berná
thovi s tou vrelou túžbou, aby dal Boh
čím viac jemu podobných horlivých
pracovníkov.

Vyzývam všetkých býv. mojich spo
lužiakov, ktorí v roku 1912—13 skon
čili svoje štúdiá na štátnom učiteľskom
ústave v Leviciach, by mi v najkratšej
dobe zaslali svoje adresy cieľom svo
lania 10 ročnej schôdze. Koloman Boďa
spr. učiteľ Krušovce, župa nitr.

Neobsadené učiteľské stanice. V
škôl. inšpektoráte v Lučenci II. počiat
kom škôl. roku zaplnia sa tieto stanice:
Na ev. a. v. ľudových školách v Suchom
Brezove, v Chrtanoch, v Lahotke, vo
Veľkom Lome, v Nedelišti, v Pravici,
v Sennom, v Dol. Tisovníku a v Malej
Vieske. Ďalej na r. k. ľudových ško
lách v Modrom Kameni dvo stanice,
v Starej Hute a v Budinej. Žiadosti
donosielajte na patrič. školskú stolicu.
(Zaslané).t/f Anton Horváth, r. k. hlavný uči

teľ na odpočinku, v 77. roku svojho
pracovitého života, po dlhom a trápnom
utrpení a po zanoatreni sviatosťami,
zomrel 17. júla 1823 v Trenč. Teplej.
Toľko krátka posmrtná zpráva. Ktorí
sme ho osobne poznali, vieme čim bol
Anton Horváth. Jeho dobrosrdečnosť
známa bola na celom okolí. Jeho spo
kojná, tichá, smierlivá, pokojamilovná
povaha žiarila nielen v úzkom rodin
nom kruhu, medzi svojimi deťmi, kto
rým bol naozaj dobrým, príkladným

— Odhalenie pomníka Jána Hol
lého. 16. septembra bude odhalený
pomník slávneho pevca Matky Slávy,
Jána Hollého v Maduniciach. Pri sláv
nostiach vystúpi aj Pevecké sdruženie
povážskych učiteľov. Držme si za povin
nosť osláviť pamiatku najväčšieho bás
nika školy Bernolákovej, ktorá pripravila
pôdu nesmrteľnej trojici Štúrovskej.
Menovite kolegovia Nitrianskej župy
zúčastnite sa slávností v impozantnom
počte.

A. A. Važec. Vďaka 1 Príde.
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nnc A H • Pán prezident Masaryk v Nitre. — Právo alebo doživotná milosť. —WUOnl 1 . Spolkové zprávy. Zpráva tajomníka, pokladničky a redaktora. Naše
snemovanie. Výkonný výbor. Valné shromaždenie delegátov. Organizačné schôdze
ZUSu. SSÔO. — Karol Murín: Náboženstvo a občianska mravouka. — Michal
Dzurek: Umelecké ovzdušie a hra ako prostriedky estetickej výchovy. — Rozhľady.

— Prehľad časopisov. — Knihy zaslané redakcii. — Rôzne zprávy.

Odkazy redakcie.



„SLOVENSKÝ UČITEĽ“ vychodí mesačne dva razy v Nitre. Rukopisy, časopisy na

výmenu, knihy na posúdenie treba posielať REDAKCII SLOV. UČITEĽA V NITRE.
Zobor, Kamenná cesta č. 95. — PREDPLATNÉ nečlenov Zusu na rok 40 Kčs,
na pol roka 20 Kčs, ako aj všetky REKLAMÁCIE členov i nečlenov, týkajúce sa
Slovenského Učiteľa, treba posielať na ADMINISTRÁCIU SLOVENSKÉHO UČITEĽA
ZEMSKÉMU UČITEĽSKÉMU SPOLKU DO ŽILINY. NEREKLAMUJTE ČÍSLA U

REDAKCIE! členovia dostávajú Slov. Učiteľa za členovský príspevok. — INZERÁTY
a poplatky za ne prijíma výlučne kníhkupectvo Štefana Huszára v Nitre.

K r. kat ľud. škole v Zohore (pri Bratislave) hladá sa od 1. septem
bra na novosriadenú V, uč. stanicu náhradná učiteľská sila s pô
žitkami dľa dohodnutia. Prihlášky prijíma do 25. augusta 1923
Školská stolica.

Na r. kat. učiteľskú stanicu v Molnoši (pri Nitre) vypisuje sa súbeh.
Hlásiť sa môžu len učiteľky. Plat zákonom zabezpečený (štátna
podpora). Žiadosti do 25. augusta majú sa zaslať na rím. kat.
farský úrad Nitra, Dolné mesto.

Na r. kat. II. učiteľskú stanicu v Dolnej Lehote do 26. augusta
vypisuje sa súbeh. Plat od obce 100 K a štátna podpora. Žiadosti
zaslať predsedovi šk. stolice v Oravskom Podzámku.

R. kat. cirkev v Dlhom nad Cirokou (Zemplín, pošta v mieste) vy
pisuje súbeh na II. učiteľskú stanicu do 10. augusta b. r. Plat
riadny so štátnou podporou a byt. R. k. šk. stolica v Dlhom n!C.

Hľadám zástupcu na tri mesiace, na r. k. chlapč. ľud. škole vo väč
šom meste Slovenska, s nastúpením od 1. septembra. Plat dľa
zákona, Prihlášky posielajte najneskôr do 25. augusta do redakcie
Slov. Učiteľa.

Obec Neverice (župa Nitra) vypisuje súbeh na uprázdnenú jedno
triednu učiteľskú stanicu. Plat: od obce 240 Kč ročite a štátna
podpora. Riadny nový byt a zahrada. Žiadosti majú byť predlo
žené do 25. augusta t. r. — Školská stolica.

Gr. kat. školská stolica v Zbehňove (ž. Zemplín, pp. Sečovce) vy
pisuje súbeh na 11. učiteľskú stanicu. Plat zákonitý so štátnou
podporou. Žiadosti sa majú zaslať do 25. augusta 1923 na pred
sedu školskej stolice. Voľba 26. augusta. — Školská stolica.

R. kat. cirkev v Bánkese vypisuje súbeh na kant.-učiteľskú stanicu
s lehotou do 15. augusta t. r. P at riadny so štátnou podporou.
Dôchodky: 20*31 hl. obilia, 9 kat. 1131 Q-siah poľa, riadny byt,
štóla asi 1500 Kč. — Školská stolica.

Rím. kat. šk. stolica v Novej Bystrici (ž. Povážska) vypisuje súbeh
na II. učiteľskú stanicu v doline Vychylovka, do 26. augusta.
Plat so štátnou podporou. Byt, zahrada. Hlásiť sa môžu aj učiteľky.

Školská stolica.

SÚBEHY. !>S>



Školská stolica rím. kat. erárnej školy v Lipt. Tepličke vypisuje súbeh

na II. učiteľskú stanicu do 30. augusta 1923. — Dôchodky: od

obce 600 Kč a štátna podpora, 48 m8 ohrevného dreva s dovo

zom, bytné 240 Kč pofežne byt. Vyvolený(á) povinný(á) je stanicu

zaujať 1. septembra 1923. Voľba 30. augusta. ŠkôlM stolica.

Rím. kat. školská stolica v Rudnom pri Hrone vypisuje súbeh na

org. učiteľskú stanicu do 2. septembra. Plat zákonný so štátnou

podporou. Adalbert Dvihally, predseda školskej stolice.

R. kat. školská stolica v Hubine, pošta Moravany pri Piešťanoch vy
pisuje súbeh do 1. septembra na I. a II. učiteľskú stanicu. Plat I.
stanice so štátno j podporou riadny. Pre II. stanicu štátna podpora
sa vymáha. Adresa: Farský úrad Moravany pri Piešťanoch. —

Školská stolica. Hubina.

Príjme sa učiteľka, alebo učiteľ, Slovák, prípadne penzista za

celé zaopatrenie, ovládajúci aspoň základy hry na klavíri, prí
padne na husliach, pre dvoch chlapcov I. a III. triedy obecnej šk.

Nabidky na adresu: Jozef Prokeš, Farnad.

Kresťanská inteligentná rodina k príprave svojho syna do 1, triedy
reálneho gymnázia hľadá kresťanskú profesorku (alebo učiteľku),
znajúcu perfektne nemecky, francúzsky a slovensky (alebo česky).
Nároky na plat podá sama. Nastúpiť miesto 1. septembra t. r. Adresa:

Ján Páyer hospodársky inšpektor v Náne, pp, Parkaň-Nána.
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Na splátky V/z ročné dodávam

knihy pre knižnice žiakovské a odborné učiteľské.
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Žiadajte si cenník a ďalšie vysvetlenie

l|||]||lllll|||llll|||lMH||||lll|||ll"l|l||MiI||||imi|||iMll||l|Mlll|||illl||||MI|||||MI|||||ll||l|||UI|||||ll||||||U||||||lll|||lllU|||||MI|||||llll||||M||||||U||||||.l||||||ll||||||ll||||||l

Ceny fyzikálnych a merovedných pomôcok
tiež všetkých názorných obrazov
a iných učebných nástrojov

snížil som o 15%.
Žiadajte si nový obrázkový cenník.

Štehrovo kníhkupectvo v Prešove.

u Štehrovoho kníhkupectva v Prešove.

HUSZÁR, NITRA.


