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PhDr. Róbert Ar-
páš, Ph.D. (1973) 
Pôsobí ako od-
borný asistent na 
Katedre histórie 
FF UKF v Nitre a ve-
decký pracovník 
Historického ústa-
vu SAV v Bratisla-

ve. Vo svojom výskume sa koncentru-
je na slovenské dejiny prvej polovice 
20. storočia s dôrazom na problemati-
ku slovenského autonomistického hnu-
tia, česko-slovenských vzťahov a pro-
tirežimné aktivity počas existencie 
slovenského štátu v období 2. svetovej 
vojny. Je autorom a spoluautorom nie-
koľkých monografi í: Autonómia: víťaz-
stvo alebo prehra? (2011); Slovensko 
v 20. storočí. Slovenská republika 1939 – 
1945 (2015); The City and Region Against 
the Backdrop of Totalitarianism. Ima-
ges from the Life in the Slovak Republic 
(1939–1945), Illustrated by the City of 
Nitra and Its Surroundings (2018); Če-
choslovakismus (2019). Publikoval tiež 
väčší počet štúdií vo vedeckých i popu-
larizačných časopisoch a zborníkoch.

Školské lekárstvo
Výchova k zdraviu
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The activity of physicians in schools and health education from an early age was 
a way to improve the health of the population. The Ratio educationis education 

act from 1777 already devoted attention to care for the health of school children. 
A later education act from 1868 contained various articles about the health of 

children. Instruction on health was already considered a task for the school, but 
it was not defi ned as a separate subject. The position of school physician was fi rst 

introduced in 1874 in Brussels. School medicine is the oldest type of care for school 
children and this model was also introduced in other countries.
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Východiskom k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva bolo aj zdra-
votno-výchovné pôsobenie lekárov na školách a výchova k zdraviu už od 
najútlejšieho veku. Otázkam starostlivosti o zdravie školopovinných deti 
sa venoval už školský zákon Ratio educationis z roku 1777. Ďalší školský 
zákon z roku 1868 obsahoval viacero paragrafov o ochrane zdravia deti, 
pričom výchova k zdraviu sa už považovala za úlohu školy, ale nebola 
defi novaná ako samostatný predmet. Inštitúcia školského lekára bola 
prvýkrát zavedená v roku 1874 v Bruseli.1 Školské lekárstvo je najstarším 
typom starostlivosti o školopovinné deti a tento model starostlivosti bol 
zavedený aj v iných krajinách. Pôvodne vzniklo z hygienického dozoru nad 
podmienkami, v ktorých sa realizoval vyučovací proces. Inšpekciu zo za-
čiatku uskutočňovali úradní lekári, neskôr boli pre túto úlohu menovaní 
osobitní, tzv. školskí lekári. 

Anglický lekár Edward Jenner si 
všimol, že ľudia, ktorí prichádzali 

často do styku s dobytkom a nakazili 
sa kravskými kiahňami, takmer 

nikdy nedostali pravé kiahne. V roku 
1796 zaočkoval Jamesa Phippsa, 

osemročného chlapca, pričom použil 
hnis z ruky dojičky Sarah Nelmes. 

Tento pokus je označovaný za prvú 
skutočnú vakcináciu.
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