
 

Ján Amos Komenský 
 

  pedagóg, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej  
 

* 28.03.1592 Nivnici pri Uhorskom Brode,  

                           Česká republika 

† 15.11.1670 Amsterdam 

 

MOTTO 
 
"Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí 
výchova".  
 

vzdelanie 
 
bratské školy v Přerově a v Strážnici  

latinská škola (prijal tam meno Amos)  
 

ŽIVOTOPIS 
 

Ján Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Je isté, že sa narodil na moravskom Slovácku, 

ale o miesto sa vedú spory. Jedni hovoria, že to bolo v komnata - veď vo svojom mene má 

meno obce; iní hovoria, že sa narodil v Uhorskom Brode a ďalší, že v Nivnici, čo je 

najpravdepodobnejší a väčšina vedcov sa k tomu prikláňa. 

Všeobecne sa uvádza, že jeho otcom bol mlynár Martin Komenský a matkou Anna Komenská. 

Komenský vyrastal v Uhorskom Brode na Morave, o presnom mieste jeho narodenia sa dodnes 

vedú spory, objavujú sa dokonca aj názory, že sa narodil v Nimnici pri Púchove. 

Jeho predkovia Segešovci však preukázateľne pochádzali z okolia Trenčína pravdepodobne  

z obce Pobedim. 

Rodina Komenských patrila k cirkvi - Jednote bratskej. Ján sa narodil ako piate dieťa a mal štyri 

staršie sestry. V 12 rokoch mu zomreli obaja rodičia a zakrátko umierajú aj dve sestry na 

morovú epidémiu. Ujíma sa ho jeho teta Zuzana Nohálová, s ktorou odchádza do Strážnice. 



V roku 1608 začal študovať na latinskej bratskej škole v Přerove a po trojročnom štúdiu bol 

vyslaný na štúdium bohoslovie v Herborn av Heidelberku v Nemecku - pred odchodom si k 

svojmu menu pripojil ďalšie meno: Amos (podľa biblického proroka rovnakého mena), ako 

tomu bolo zvykom v evanjelickej Jednote bratskej. 

V roku 1614 sa vrátil na Moravu a začína učiť na přerovskej škole - je mu 22 rokov a je 

najmladším učiteľom na škole. 

Po troch rokoch štúdií nachádza školu takmer v rovnakom stave, ako keď z nej odchádzal. Tí 

istí učitelia, tie isté metódy, to isté učenie naspamäť. Ako trpí Ján Amos, keď vidí, že deti sa 

moril treba desať rokov tým, čo je dané detskému duchu pochopiť za jediné rok. Už tu začína 

mladý učiteľ hľadať nové cesty. Predovšetkým odstráni z triedy metlu - jeho žiaci nebudú bití, 

keď niečo nevedia alebo niečomu nerozumejú; to je predsa chyba učiteľa, bitie by teda zaslúžil 

skôr on! Škola má byť zaujímavá a príjemná, aby do nej deti tiahlo rovnako ako na ihrisko. A 

pretože najväčšiu hrôzu budí v deťoch stále latinčina, napíše pre nich novú učebnicu, podľa 

ktorej by sa mohli jednoduchšie učiť ... * 

* Citácie z knihy Boris Uhorska: Rozprávanie o Veľkom učiteľovi , vydala ENA 1990 

Po dvoch rokoch v roku 1616 je predpisovať na kazateľa Jednoty bratskej v Žeravicích av roku 

1618 bol vyslaný ako kazateľ a učiteľ do Fulneku, kde sa oženil s Magdalénou Vizovskú. 

Po bitke na Bielej hore 8 .11. 1620 nastala pre evanjelikov v českých krajinách doba bolesti, 

utrpenia a vyhnanstva - doba protireformácie. 

Po bitke na Bielej hore (1620) sa Česko dostalo do rúk Habsburgovcov. Tými bol Komenský 

neustále prenasledovaný.  

Koncom roka 1621 musel Komenský opustiť Fulnek, nastal pre neho čas ukrývanie.  

Býval vtedy vo východných Čechách, kde v roku 1623 napísal alegorické dielo Labyrint sveta a 

raj srdca. 

 Jeho knihy, uložené na fulnecké radnici, boli pri katolíckej misii v máji 1623 spálené. Komenský 

sa najprv skrýval u svojich priateľov vo východných Čechách av roku 1628 odišiel natrvalo z 

vlasti do poľského strediska Jednoty bratskej v Lešně.  

V tejto dobe bola jeho činnosť zameraná tromi smermi. 

 Predovšetkým chcel ovplyvniť panovníkov v rozbúrenej Európe, aby sa zasadili o ukončenie 

prenasledovania evanjelikov v českých krajinách a o umožnenie návratu tým, ktorí pre vieru 

museli opustiť svoju vlasť. 

 Druhým smerom bola jeho kazateľská činnosť, ako kazateľ a posledný biskup Jednoty 

bratskej napísal mnoho spisov. 



 Tretím smerom bola jeho pedagogická práca, ako vynikajúci pedagóg bol pozývaný do 

iných krajín, aby tam pomohol reformovať a modernizovať školstva. V rokoch 1641-42 bol v 

Anglicku, v rokoch 1642-48 vo Švédsku a v rokoch 1650-54 v Blatné potoku v Uhorsku. 

Na mor mu zomrela žena a jeho dve deti, tak sa druhý 

krát oženil roku 1624 s Dorotou Cyrillovou, s ktorou mal 

postupne štyri deti.  

Spoločne v roku 1628 odišli do vyhnanstva z poľského 

Lešna  a vtedy verili, že sa do Čiech ešte niekedy vrátia, 

ale to sa mu už nikdy nesplnilo. V Lešne pôsobil ako 

učiteľ a riaditeľ bratského gymnázia. V roku 1632 bol 

zvolený ako biskup a zároveň pisárom jednoty. V rokoch 1628 – 1642. 

Hoci ho rôzne univerzity, ba aj anglický parlament pozývali prednášať, jeho idey sa aj pre 

politicky nestabilnú dobu nepodarilo dlhodobejšie zaviesť ani len vo Švédsku, kde bol v rokoch 

1642 - 1648 povolaný výslovne pracovať na reforme školstva. 

1648 - 1650 a 1654 - 1656 žil s rodinou v poľskom Lešne, 1642 - 1646 v pruskom Elblagu, 1650 

- 1654 v uhorskom Blatnom Potok. 

Na Slovensku sa v rokoch 1650 - 1654 zastavil asi štyrikrát, podľa všetkého navštívil Trnavu, 

Skalicu či Levoču, v Prešove mu dokonca ponúkli post na tamojšej vyššej škole. V roku 1650 

pôsobil asi rok v Skalici, bol biskupom Jednoty bratrskej. 

Jeho spisy sa šírili časopisecky, tlačili ich levočské a bardejovské tlačiarne. Orbis Pictus zaviedli 

ako učebnicu v roku 1660 na škole v Bratislave a v roku 1670 aj v Levoči, ale niektoré jeho 

knihy sa na školách používali aj pred rokom 1650. 

Keď v Blatenskom Potoku dostal vďaka pozvaniu Rákocziovcov možnosť prakticky realizovať 

svoje predstavy o pansofickej škole, narazil na odpor domácich učiteľov. Práve túto profesiu si 

však Komenský vážil najviac zo všetkého. 

Po požiari Lešna v roku 1656, kde mu zhořelo znovu veľa kníh a rukopisov sa uchýlil do 

Amsterdamu, kde pokračoval neúnavne vo svojej činnosti až do svojej smrti 15. novembra 

1670. Je pochovaný vo Valónska kostolíku v Naardenu v Holadsku. 

Po vypálení Lešna v roku 1656 žil v Amsterdame.  

Pochovaný je v Naardene. 

Dôležitejšie ako jeho slovenské korene je to, že jeho učenie priamo 

ovplyvňovalo rozvoj školstva na našom území, nenadarmo je po ňom 

pomenovaná naša najväčšia a najstaršia univerzita. 



TVORBA 
 
 
Komenského dielo je hlboko späté s humanistickou odpoveďou na problémy vtedajšej 

spoločnosti (sužovanej 30-ročnou vojnou), na národnú tragédiu i na osobné skúsenosti z 

exulantského života. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi 

najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky.  

 
 

1. Labyrint světa a ráj srdce (sociálne alegorické a kritické dielo)  

2. Kšaft umírající matky jednoty bratrské  

3. Didactica magna (Veľká didaktika)  

4. Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená)  

5. Informatorium školy mateřské  

6. Opera didactica omnia (Zobrané didaktické diela)  

7. Schola ludus (Škola hrou)  

8. Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch)  

9. Všeobecná porada o náprave vecí ľudských  

 

Vypracoval systém pedagogiky ako vedy, natoľko predstihol dobu, že škola 

jeho predstáv stále zostáva ideálom.  

 

Múzeum 

Komenského 

v Naardene 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelanie pre Všetkých 

 

Komenského priekopnícke tézy zostávajú aj pre súčasné školské systémy stále 

výzvou. 

Dodnes sa na celom svete nenaplnila ani jeho požiadavka, aby boli vzdelávaní 

nielen niekoľkí, ale všetci - mladí aj starí, bohatí aj chudobní, urodzení aj 

neurodzení chlapi aj ženy, slovom každý, kto dostal do vienka narodiť sa ako 

človek. 

„Aby sa už konečne stalo celé ľudské pokolenie vzdelaným podľa všetkých 

vekových stupňov, podľa pohlavia a vo všetkých národoch.“ 

Chcel, aby výchova bola otvorená, úprimná, príjemná, nenásilná, ba až 

zábavná. Brojil proti mentorovaniu zbytočností, ktoré žiaci potom aj tak 

nevedia použiť v praxi. Radil, naopak, aby sa deti učili samy na vlastných 

pokusoch, aby sa pri výučbe postupovalo od jednoduchšiemu k zložitejšiemu a 

aby sa žiaci celkovo neúmerne nezaťažovali učivom. 

Jeho úvahy o vševýchove, ktorá má byť cestou k všenáprave sveta, sa nám 

dnes zdajú možno priveľmi utopické, nemožno sa mu však čudovať, že v časoch 

tridsaťročnej vojny najviac zo všetkého túžil po mieri a harmónii. 

Celoživotne bol veľkým odporcom Habsburgovcov, zasadzoval sa o ekumenické 

zmierenie, čo sa občas nepáčilo mocným, ktorí ho podporovali. 

Paradoxne, jeho najväčším mecenášom sa ku koncu života stal holandský 

zbrojný magnát Louis de Geer. 

 

 

 

 


