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„Pán Inšpektor Schneider Trnavský, shľadal pomery na škole 
v každom ohľade uspokojujúce, a s radosťou konštatuje, že na všetkých 
oboroch vyučovania zistil znamenité pokroky, docielené na základe 
najmodernejších vyucovacích method a že žiactvo i v smeru evukatívnom, 
správne a prísno je vedené.“ 
„U žiaček p. dir. Ruppeldta, p. Inšp. shľadal obvzláste výbornou 
interpretaciu klasových a moderných, menovite však skladeb Bachových. 
Professorom, Kafendovi, Náhlovskému, Zochovej, Rupníkovi, 
Kajetánovej, vyslovuje p. Inšpetkor svoje úplne uznanie, za ich obetavú 
snahu a teší sa viditelných úspechov ich žiakov.“ 
(Zo zápisnice profesorskej konferencie Hudobnej školy pre Slovensko 
v Bratislave, ktorá bola zvolaná vládnym inšpektorom súkromných škôl 
na Slovensku Mikulášom Schneiderom Trnavským dňa 6. mája 1922)

DIVADELNÉHO ŠKOLSTVA
Počiatky

Žiadosť Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave o vymenovanie profesorov, 
ktorí učia na škole

Počiatky a dejiny divadelného školstva sú rovnako prepojené s Bratislavou ako dejiny divadelníctva samotného. Na 
Slovensku sa divadelné školstvo začalo formovať až po roku 1918, keď sa vytvorili podmienky aj pre vznik a rozvoj 
profesionálneho divadelníctva. Záujemci o odborné dramatické či hudobné vzdelanie dovtedy študovali zväčša na 
súkromných hereckých a speváckych školách v Prahe a v Miláne alebo na pražskom konzervatóriu. Prvá umelecká 

škola, ktorá bola zameraná na výchovu hudobných umelcov bola na Slovensku založená v Bratislave v roku 1919. 
Hudobná škola pre Slovensko bola súkromnou umeleckou školou, ktorá vznikla z iniciatívy jej prvého riaditeľa Miloša 
Ruppeldta. Prvý učiteľský zbor tvorili Miloš Rupeldt, Gustáv Náhlovský, Ružena Květová, Oľga Fridrichová, Pavel 
Cipra, Mária Hloušková, Jozef Eliška, Hanuš Svoboda a Milan Lichard.

Z organizačného štatútu školy z roku 1924

Vzor vysvedčenia uvedeného v organizačnom štatúte školy z roku 1924

Hodnotenie na polročných skúškach v hre na klavíri v školskom roku 1920/1921 u profesora Kafendu (pod poradovým číslom 163 je uvedené hodnotenie žiaka 
Eugena Suchoňa)

Zápisnica z profesorskej konferencie Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave 
zo dňa 6. mája 1922
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Pre úspešné prijatie do akadémie na dramatický odbor boli stanovené 
viaceré podmienky. Uchádzači mali mať herecké nadanie, „vhodný“ 
zovňajšok na verejné vystupovanie a pri prijímaní mali predniesť jednu 
báseň alebo jeden až dva úryvky z drámy alebo veselohry. Prijatí boli 
aj takí uchádzači, ktorí preukázali, že absolvovali 4. triedu strednej 
alebo meštianskej školy. Vo výnimočných prípadoch bolo možné z tejto 
požiadavky upustiť, ak uchádzač preukázal, že si dostatočne osvojil vyššie 
uvedené literárne vzdelanie. Prijatí boli tiež tí, ktorí podpísali záruku 
o dostatočných prostriedkoch na platenie školného počas doby štúdia. 
V prvom školskom roku fungovania bol dramatický odbor vyučovaný 
Jankom Borodáčom štyri hodiny týždenne. Účelom štúdia bolo osvojiť 
si základné podmienky rečového prednesu a pravidlá teórie vedieť 
uplatniť aj v praktických cvičeniach. Žiaci sa učili z Borodáčovej učebnice 
Deklamácia a mimika a používali aj poznámky učiva z Konzervatória 
hudby v Prahe.

DIVADELNÉHO ŠKOLSTVA
Počiatky

V roku 1925 sa pričinením Janka Borodáča vytvoril na škole aj dramatický odbor pre štúdium herectva. Status 
verejnej školy získala až v roku 1928 a bola premenovaná na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko. Od 

tohto obdobia mohla škola vykonávať skúšky a vydávať vysvedčenia platné v celom štáte. V roku 1932 jej absolventi 
pomáhali vytvoriť v národnom divadle činoherný súbor a postupne sa stávali aj členmi operetného súboru. 

Žiadosť Martina Ťapáka o povolenie zúčastniť sa na záverečných skúškach 
v dramatickom odbore 

Zoznam pedagógov v školskom roku 1941/1942

Žiadosť Františka Dibarboru o prijatie na konzervatórium z roku 1941Harmonogram záverečných skúšok v školskom roku 1920/1921
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Štatistický výkaz poslucháčov Štátneho konzervatória v Bratislave za školský rok 
1943/1944


