
BREZOVSKÁ ŠKOLA
audiovizuálna prezentácia k 100. výročiu vzniku 

meštianky



Počiatky školy v Brezovej

Škola v Brezovej je 

prvýkrát doložená už 

v roku 1612, kedy je 

v Abrahamidesovej 

vizitácii evanjelického 

cirkevného zboru 

v Brezovej spomenutý 

rektor, teda učiteľ 

školy. 

Prvým učiteľom 

v Brezovej ktorého 

meno je známe, bol 

N. Pakan, spomenutý 

v zázname z r. 1683.



Zápis v protokole evanjelickej školy školy v Brezovej 
z 10. 6. 1841 o vykonaní examenu



Tomáš Hroš, evanjelický farár, pedagóg

R. 1847 mu vyšla publikácia

Národní školy a jejich 

stav i působení. 

Zaoberá sa v nej nižším 

školstvom, ktoré poslúži 

svojmu cieľu, ak sa:

„1.) školy národné  

rozmnožia a v poriadok,

ako náleží, uvedú, ak sa

2.) osvietenými a 

svedomitými učiteľmi 

obstarajú a obsadia; ak                                          

3.) učitelia slušne platení, a                                                                                               

4.) všetci rodičia k 

posielaniu svojich dietok

do školy nútení budú “

„ Bez opravy škôl, podľa potreby národa a času ducha, nie je možné 

s dobrým prospechom ďalej pokročiť. Aké sú kde školy, taký jest tam život 

a takí ľudia.“



Nová poschodová budova evanjelickej školy z roku 1859
na začiatku dnešnej Ul. J. M. Hurbana



Ďalšia fotografia budovy evanjelickej školy z roku 1859



Fotografia Brezovej od Pavla Socháňa 
s dominantami kostolom a školou



Spomienky Dušana Samuela Jurkoviča na brezovskú 
evanjelickú ľudovú školu

„V posledných ročníkoch 

mali sme povinnú aj 

maďarčinu, ale naši 

učitelia boli uvedomelí 

vlastenci Slováci, a dávali 

prednosť iným predmetom, 

hlavne počtom.“



Január 1919, vznik prvej meštianskej školy na Slovensku 
so slovenským vyučovacím jazykom 

1. januára 1919 bola v Brezovej 

zriadená prvá meštianska škola 

na Slovensku so slovenským 

vyučovacím jazykom. 

Škola sídlila v prenajatom priestore 

na I. poschodí mestského domu.

Mala 3 triedy a 130 žiakov. Učiteľmi

boli Jozef Svätý, Ján Valašťan, Frant.

Švadlenka, Ján Geryk, Ján Košataka

a Viera Gavorová

Z Dekrétu o zriadení školy:

„...obec Brezová v stolici Nitrianskej má právo od 1. januára 1919 otvoriť si 

trojtriednu meštiansku školu pre spoločné vyučovanie chlapcov i dievčat a 

vydržiavať si školu i učebné sily do konca prvého školského roku. Vedením 

školy poveruje sa ev. farár Ján Lichner...

Jaroslav Vlček min. školstva Praha III...“



Ján Lichner, evanjelický farár, 
prvý riaditeľ meštianky v Brezovej 



Vysvedčenie žiačky brezovskej meštianky 
Judity Halabrínovej zo školského roku 1922/23



Budovy a pomenovania brezovskej školy

Budovy školy:

1919 - 23 I. poschodie mestského domu

1923 - 34 I. poschodie ev. ľudovej školy

4. 4. 1934 otvorená nová škola na Fortni (dnes Piešťanská ul.)

1949 prístavba telocvične a bytu riaditeľa

1. 9. 1964 otvorená nová škola na Sídl. 9. mája (dnes Dolné lúky)

1966 - 67 stavba telocvične

1988 stavba spojovacej chodby

2015 - 2016 stavba nového pavilónu C

Pomenovania školy:

1919 - 1923 Meštianska škola

1948 - 51 Stredná škola

1951 - 53 Deväťročná stredná škola

1953 - 59 Osemročná stredná škola

1959 - 76 Základná deväťročná škola

od r. 1976 Základná škola



1919 - 1923, meštianka na I. poschodí mestského domu  



1923 - 1934, meštianka na I. poschodí evanjelickej ľudovej 
školy



Nová budova školy na Fortni z roku 1934

V roku 1932 sa začala 

stavať nová budova 

meštianskej školy na 

Fortni (dnes Piešťanská ul.) 

Škola bola slávnostne 

otvorená 4. apríla 1934. 



Fotografia Brezovej z 30-tych rokov 20. st.,
k dominantám pribudla nová budova školy na Fortni 



Vznik novej budovy školy na Dolných lúkach

V roku 1962 začala stavba nových budov 

školy na Sídlisku 9. mája (dnes Dolné lúky).

Budovy novej školy boli slávnostne 

otvorené 1. septembra 1964 v rámci osláv 

20 výročia Slovenského národného 

povstania. Slávnostný prejav predniesol 

vtedajší 1. tajomník ÚV KSS Alexander 

Dubček. 

V týchto priestoroch (doplnených 

prístavbami telocvične spojovacej chodby 

a pavilónu C) sídli škola dodnes.



Dolné lúky na fotografii Brezovej z obdobia I. ČSR



1964, stavba novej budovy školy na Dolných lúkach



Matúš Valihora

Brezovská škola 

Pramene:

Slovenská národná knižnica, Literárny archív, fond Samuel Štefan Osuský,               

sign. 46 Z 1, OSUSKÝ, S. Š. Brezová pod Bradlom (strojopis).

Slovenská národná knižnica – Literárny archív, fotoarchív

Slovenský národný archív, osobný fond Dušan Jurkovič, nespracov., šk. 4.

Archív grafickej dielne Linea

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom

Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom

Osobný archív Milana a Jána Pánskeho

Osobný archív Vladimíra Bzdúška

Osobný archív Jána Ragana
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