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Spracovávanie výročných školských správ v 
UK v Bratislave
Výročná školská správa ako dokument
Výročné školské správy v rokoch 1918-1953
Bibliografia článkov z výročných školských 
správ z územia Slovenska 1918/19-1952/53 -
online
Biografie vo výročných školských správach 
1918/19-1952/53 – online
Technické aspekty



Spracovávanie výročných správ 
škôl v UK v Bratislave

Výsledky:
Knižné
Databázové
Iné



Bibliografie – knižné vydania

Výročné správy škôl z územia Slovenska za roky 
1701-1965. Provizórny súpis. 1-2 Zväzok. 
Zostavili: Želmíra Gešková a Tatiana Vančová. 
Bratislava : UK, 1985-86
Výročné správy škôl z územia Slovenska za 
školské roky 1918/19-1952/53. Zostavili: Želmíra 
Gešková a Ľubica Krišková. Martin : MS, 1998
Výročné správy škôl z územia Slovenska za roky 
1701-1850. Zostavila: Ľubica Krišková. 
Bratislava : UK, 2006



Príklad záznamu z provizórneho súpisu



Príklad bibliografického 
popisu z Bibliografie VSS 

1918/19-1952/53



Príklad bibliografického 
popisu z Bibliografie VSS 

1918/19-1952/53



Bibliografie - online

Databáza výročných školských správ z územia 
Slovenska 1701-1850
Databáza článkov z výročných školských správ z 
územia Slovenska 1918/19-1952/53 (čiastková)
Biografie vo výročných školských správach 
1918/19-1952/53 (čiastková)



Iné výsledky

Desiatky článkov a štúdií Želmíry Geškovej a 
Ľubice Kriškovej (zborník KNIHA)
Výstava – DOCUMENTA PATEFACTA  -
ODKRYTÉ SVEDECTVÁ 2002
Monografia: Grafická výzdoba výročných 
školských správ 1700-1850. Zostavili: Ľubica 
Krišková a Katarína Závadová. Bratislava : UK, 
2002



Výročná školská správa ako 
dokument

Typológia
Formálne vlastnosti 
Vývoj dokumentu
Obsahové členenie



Vývoj dokumentu
Medzník – rok 1849 resp. 1850

Entwurf der Organisation der Gymnasien und
Realschulen in Österreich
Programm mal obsahovať:
– Vedeckú štúdiu
– Učebný plán
– Štatistické údaje o školstve
– Nariadenia a predpisy 
– Zmeny nariadení
– Prírastky vo fondoch školských pomôcok, knižníc



Základné členenie výročných správ

I. časť- výsledky vedeckej práce 
pedagógov (štúdie, state úvahy, eseje, 
odborné články, biografie)
II. časť – informácie o priebehu 
školského roka (kuratórium, profesorský 
zbor, kronika školy, učebné pomôcky, 
podpory a štipendiá, menoslov žiakov, 
zoznam učebníc)



Výročné správy škôl 
v rokoch 1918-1953

R. 1918-1938
Výnos MŠNO č. 17830 (1921)

R. 1939-1945
Obežník MŠNO (1941)

Po r. 1945
Výnos MŠNO (1946, 1948)



Bibliografia Bibliografia ččlláánkov z výronkov z výroččných ných šškolských kolských 
sprsprááv z v z úúzemia Slovenska 1918/19zemia Slovenska 1918/19--1952/531952/53

Dostupnosť: 
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm
Štruktúra záznamu
Štruktúra databázy
Obsahová charakteristika spracovaného 
materiálu

http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm


Štruktúra záznamu

Záhlavie
Bibliograficko-popisná časť
Poznámková časť



Databáza článkov

Úvodný text
Tematické prezeranie
Rozšírené vyhľadávanie



Spracované MDT triedy



Výberová tabuľka počtom najviac a 
najmenej zastúpených tematík



Jazykové hľadisko



Biografie vo výroBiografie vo výroččných ných šškolských sprkolských spráávach vach 
1918/191918/19--1952/531952/53

Dostupnosť:
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm

Vznik - subbáza
Štruktúra biografického hesla
Štruktúra databázy

http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm


Biografické heslo

Záhlavie biografického hesla
Biografické heslo
Poznámky
Zdroj biografického hesla



Zdrojové články



Biografická databáza

Úvodný text
Prezeranie
Súvisiace databázy



Čiastočné štatistiky

Z 200 osobností 185 pôsobilo v školstve,
z toho ako:

84 osobností eviduje SBS



Technické aspekty

Databáza je budovaná pod systémom CDS/ISIS

Internetové rozhranie: GenISIS Web
WWWISIS ver. 3

K dispozícii zdarma ako nadstavba CDS/ISIS 
Univerzálne použitie (platforma Windows, UNIX, Linux)

Operačný systém webového servera Sun Solaris



Technické aspekty - detaily

Jedna databáza – dve webové prezentácie (články a 
biografie):
kombinácia vyhľadávacích kritérií a formátov zobrazenia
Javascript
diakritika v databáze
diakritika internetovej prezentácie



Články – tematické prezeranie



Záznamy s tematikou Divadlo



Detail vyhľadaných záznamov



Rozšírené vyhľadávanie:
Dokumenty z rokov 1944-45



Vyhľadané záznamy



Biografie – osobnosti, priezvisko 
ktorých sa začína na F



Detail biografického záznamu



Ďakujeme 
za 

pozornosť
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