
 

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 

 

 

 

MUDr. Vojtech Spanyol 

 

2021             Martin Dinga 

Žilina     Konzultant: PhDr. Alica Virdzeková 



 

Obsah 

Obsah .............................................................................................................................................. 5  

Poďakovanie ................................................................................................................................... 6  

Úvod ................................................................................................................................................ 4  

1 Krátka história židovských rodín v Žiline ................................................................................... 6  

1.1 Židovská komunita v Žiline v rokoch 1918-1945................................................................. 7  

2 Život MUDr. Vojtecha Spanyola ............................................................................................... 10  

2.1 Detstvo a štúdium ............................................................................................................... 10  

2.2 Aktivity do vzniku Slovenského štátu ................................................................................ 11  

2.3 Ukrývanie sa pred nacistami ............................................................................................... 12  

2.4 Obdobie po vojne ................................................................................................................ 13  

3 Založenie očnej kliniky a nemocnice ......................................................................................... 16  

3.1 Založenie očnej nemocnice v Žiline ................................................................................... 16 

3.2 Rozšírenie nemocnice ......................................................................................................... 17  

Záver ............................................................................................................................................. 19  

Bibliografické odkazy ................................................................................................................... 20  

Príloha ........................................................................................................................................... 22  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie  

Chcem sa veľmi poďakovať pani profesorke Alici Virdzekovej za jej čas a konzultácie 

k práci. Ďalej sa chcem poďakovať pánovi Mgr. Ondrejovi Čerepovi, pracovníkovi Štátneho 

archívu v Žiline za pomoc pri vyhľadávaní materiálov v archíve. Naša vďaka patrí aj pánovi Mgr. 

Petrovi Štanskému za fotografie zo súkromného archívu a pani doktorke Ďurčanskej za zdieľanie 

spomienok na pána Vojtecha Spanyola. 



4 

Úvod 

,, Kto čo robí s chuťou, rád, z práce môže kratochvíľu mať.” Jan Amos Komenský 

Dnes by sme chceli rozpovedať príbeh človeka, ktorý mal v sebe nepredstaviteľné množstvo 

energie a elánu. Pána, ktorý sa zaslúžil o porazenie trachómu na Kysuciach a pomohol Žilinčanom 

postaviť nemocnicu.  Dnes si povieme príbeh MUDr. Vojtecha Spanyola, po ktorom sa volá v 

Žiline nemocnica a aj ulica. Už od mladého veku bol veľmi aktívny a všetko robil s veľkou chuťou 

a nadšením. Veril v myšlienku, že každý jeden človek, akokoľvek malý, môže zmeniť svet. A 

podľa toho aj konal. Vybudoval nemocnicu z ničoho. Za svoj život urobil viac ako 10 000 

špičkových operácií, vychoval približne 60 lekárov, porazil trachom v Hornom Uhorsku a vydal 

niekoľko odborných prác, ktoré boli vysoko ocenené aj v zahraničí. Pán Spanyol bol zo židovskej 

rodiny, a na svoj pôvod bol vždy hrdý. Bohužiaľ, žil v období, kedy sa židovstvo trestalo najvyšším 

trestom- smrťou. 

Túto tému sme si vybrali preto, že cítime k pánovi Spanyolovi veľký obdiv za jeho 

statočnosť. Predstavte si, že ste vyštudovaný človek, ktorý jediné, čo chce, je pomáhať obyčajným 

ľuďom. Potom príde nejaký nečakaný zlom v štáte, v ktorom žijete. Donútia vás vysťahovať sa z 

vlastného domu,vyhodia vás z práce a aby toho nebolo málo, systém vás chce zabiť. Pre človeka 

to musí byť ťažká životná zmena. To, že každý deň sa bojíte, čo s vami bude a modlíte sa, aby ste 

mali budúcnosť, musí byť veľmi bolestivé. Chce to veľkú dávku odvahy a dôvery. A tú pán 

Spanyol mal. 

Pred spracovaním práce sme si stanovili niekoľko cieľov. Prvým cieľom našej práce je 

spracovať a v krátkosti zachytiť niektoré udalosti z histórie Židov v Žiline od jej vzniku až po 

koniec 19. storočia, kedy sa narodil pán Vojtech Spanyol.  Následne opisujeme židovskú komunitu 

v Žiline v období ČSR a Slovenského štátu. 

Náš druhý cieľ je spracovať a zjednotiť život pána Spanyola od jeho narodenia až po jeho 

smrť. Naším zámerom je taktiež pripomenúť, ako ťažko kedysi vznikali nemocnice. Myslíme si, 

že je to dôležité pripomenúť hlavne teraz, v období, keď nám kolabujú nemocnice kvôli covidu-

19 a lekári sú na pokraji svojich síl. 

Prácu sme rozdelili okrem úvodu a záveru do 3 kapitol a viacerých podkapitol. 
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 V prvej kapitole práce sa stručne venujeme židovskej histórii v Žiline. Chceme poukázať 

na to, aké to mali ťažké a aký nemilosrdný prístup mali k nim mestá a niektorí panovníci. Taktiež 

chceme poukázať na to, prečo sa židia v Žiline začali vyskytovať neskôr ako v iných mestách. 

V podkapitole opisujeme postavenie židovskej komunity v rokoch 1918-1945. 

  V druhej kapitole chceme opísať a zosumarizovať život Vojtecha Spanyola.  

V tretej kapitole sa chceme venovať založeniu nemocnice, ktorá je životným dielom pána 

Spanyola. pôsobil Vojtech Spanyol.  

Informácie sme čerpali zo Štátneho archívu v Žiline, použili sme odbornú literatúru hlavne 

pri písaní histórie Židov v našom regióne. Internetové zdroje sme použili hlavne pri opísaní  

detstva pána Spanyola a obdobia počas jeho ukrývania. Podarilo sa nám kontaktovať pani 

doktorku Oľgu Ďurčanskú, ktorá nastupovala na očnú kliniku ako čerstvá absolventka lekárskej 

fakulty v období, kedy tu ešte pôsobil Vojtech Spanyol. Oslovili sme aj ďalších občanov Žiliny, 

napr. pána Petra Štanského, pána  Andreja Dvoreckého, žiaľ, nemali príležitosť stretnúť sa či 

bližšie poznať MUDr. Spanyola. 

Prácu sme doplnili obrazovou prílohou. Väčšina fotografií pochádza zo súkromného 

archívu Mgr. Petra Štanského, ale aj Jozefa Feilera. 
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1 Krátka história židovských rodín v Žiline 

Od založenia mesta v 13. storočí do 18. storočia sú len nepriame dôkazy o židovských 

rodinách  Napríklad v roku 1251 pozval kráľ Belo IV. Nemcov a Židov na naše územie, aby ho 

znova zaľudnil po nájazdoch tatárskych kmeňov z východu. Taktiež v Žilinskej knihe môžeme 

nájsť židovskú prísahu. Je to prísaha, ktorú museli Židia skladať v sporoch s kresťanmi. Počas 

ďalších storočí prichádzali Židia do horného Uhorska hlavne z územia Moravy a Čiech. Dôvodom 

tejto migrácie boli opatrenia proti Židom, hlavne za vlády Karola VI. Takéto opatrenia boli 

napríklad regulovanie množstva židovského obyvateľstva. Dovoloval založiť si rodinu iba 

najstaršiemu synovi. Približne medzi rokmi 1700 a 1800 emigrovalo do Uhorsko 30 000 Židov 

z Moravy.1 Aj maďarská šľachta podporovala túto migráciu. Výhodou pre nich bol rozvoj 

obchodu, s ktorým mali Židia bohaté skúsenosti. Na druhej strane, negatívum pre nich bolo to, že 

museli platiť poplatky za ochranu a toleranciu. Ďalšia nevýhoda bola, že im majitelia panstva 

určovali ich zamestnanie a nemohli vlastniť pôdu, ktorú by obrábali. Mestá si na základe privilégií 

mohli dovoliť zakázať bývať hociktorému Židovi v blízkosti 5 kilometrov od mesta. Toto 

zapríčinilo, že sa usadili v blízkych dedinách pri meste, aby mohli aspoň ťažiť z výhod jarmoku. 

Chodili tam predávať svoje produkty.  

Prvé zmienky o Židoch pri Žiline sú z Varína. V polovici 18. storočia tu žilo 13 rodín. 

Žilina ako slobodné mesto s privilégiami malo možnosť si vytýčiť vlastné podmienky. Preto mali 

povolené bývať v meste na konci 18. storočia iba dve židovské rodiny. Zo zachovaných 

dokumentov z roku 1789 je zrejmé, že to boli rodiny Wixovcov a Hispaniolovcov. Pripisuje sa im 

titul dvoch najstarších židovských rodín v Žiline. Hispaner – Hispaniol – Spanyol. Takmer celý 

začiatok 19. storočia to boli jediné židovské rodiny, ktoré mali povolenie bývať v meste.  

„Žiadny ďalší Žid sa v Žiline nemohol usadiť. Mnohí však žili v blízkom okolí, najviac vo 

Varíne, ale aj v Strážove, Závodí, Stránskom, Budatíne, Chlmci, Bánovej a Višňovom. Lombardini 

dodáva, že  výsadu, podľa ktorej v Žiline mohli bývať len dve židovské rodiny, potvrdili roku 

1789.“2 

 
1 FRANKL, Peter, Frankl, Pavel. Židia v Žiline, s. 12. 
2 FRANKL, Peter, Frankl, Pavel. Židia v Žiline, s. 18. 
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Najstarší nám známy príslušník z rodiny Spanyolcov bol Abrahám Spanyol. Asi v 

roku 1796 sa mu narodil syn Jozef  Leopold Spanyol. Ten sa oženil s Annou Spicz a bývali na 

námestí v dome č.2, hneď vedľa radnice. Mali asi 9 detí. Evu, Annu, Jakuba, Jozefu, Adolfa, 

Máriu, Markusa, Gabriela a Heinricha. Jozef a Anna sú pochovaní na židovskom cintoríne 

v Žiline. Gabriel Spanyol sa oženil s Rozáliou Freundovou. Pán Gabriel Spanyol vlastnil 

železiarstvo. Jeho obchod bol veľmi známy v celej Žiline. V mestskej knihe sa uváza, že bol jeden 

z najväčších platcov daní. Je ťažké povedať, koľko detí mali. Niekde sa uvádza, že až dokonca 14, 

ale bohužiaľ 5 z nich zomrelo už v detskom veku.3 My budeme v tejto práci hovoriť väčšinou 

o jeho druhom najmladšom synovi, Vojtechovi Spanyolovi. 

1.1 Židovská komunita v Žiline v rokoch 1918-1945 

Pre náš príbeh je tiež dôležité, čo sa stalo so Židovskou komunitou v nasledujúcich rokoch, 

hlavne počas Československej republiky a Slovenského štátu. Na začiatku medzivojnového 

obdobia to Židia nemali ľahké. Ľudia ale aj politici ich obviňovali vo svojich prejavoch zo 

spojenectva s Maďarmi. Napríklad Vavro Šrobár v novoročnom príhovore v roku 1920 hodil do 

jedného vreca Maďarov, Nemcov a Židov. Snažil sa poukázať na ich nepriateľstvo voči 

slovenskému národu. To zapríčinilo veľkú vlnu nenávisti a útokov na Židov alebo ich majetky. No 

Židia sa nenechali znechutiť a boli lojálni ku krajine, v ktorej žili. Jediné, čo chceli, bol pokojný a 

mierumilovný život, a preto sa podriadili tomu, kto mal najväčšiu moc v krajine. Väčšinou v 

minulosti to bol panovník, kto im zaručoval ochranu. Z prvého sčítaní ľudu krátko po vojne 

vyplýva, že v Žiline žilo necelých 12 000 ľudí a z toho bolo 1658 Židov. V ďalšom období ich 

počet rýchlo stúpal. V roku 1930 bolo zo 17 473 obyvateľov 2480 židov.4 Žilina ako mesto bola v 

počte židovského obyvateľstva na 13. mieste. Pre porovnanie, v Bratislave, ktorá bola na prvom 

mieste, bolo približne 15 000 židov. Posledné sčítanie obyvateľstva v Žiline bolo v roku 1938. Z 

neho vyplýva, že v Žiline žilo 2465 Židov.5  

Medzi Židmi bolo množstvo lekárov, právnikov, obchodníkov, úspešných  priemyselníkov, 

ale aj umelcov či športovcov. Prínos pre mesto znamenala hlavne tvorba a návrhy židovských 

architektov. K nim patril napríklad Michal Maximilián Scheer, Július Stein, Žigo Wertheimer a i. 

 
3 FRANKL, Peter. Židia v Žiline – osobnosti, s. 169-170. 
4 Štatistický lexikón obcí v Krajine slovenskej, 1936. 
5 Štátny archív v Žiline, fond Veľká obec Žilina, sg. 20/1938 prez. 
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V Žiline sa nachádzajú významné židovské stavby, napr. synagóga, Rosenfeldov palác, hotel Rémi 

(dnešný hotel Polom) a i.,  na ktoré sme hrdí aj dnes.  

 

Po vyhlásení Slovenského štátu boli postupne schvaľované protižidovské zákony a 

nariadenia, ktoré ovplyvnili aj Židov v našom meste. Prvé nariadenie vlády bolo, že Židia nemohli 

vykonávať verejné služby. Neskôr im začali obmedzovať povolania, ktoré mohli vykonávať. 

Postupne boli vylučovaní z hospodárskeho a sociálneho života. V Žiline bolo zlikvidovaných 414 

podnikov v rokoch 1942 – 43, ktoré im patrili. Od roku 1940 sa začali odoberať židovské domy 

ich majiteľom. Aj keď stále mohli bývať v týchto domoch, už im nepatrili. Mali majiteľa, niekoho 

árijskej rasy, komu museli platiť za spravovanie domu. Preto dochádzalo často v tomto období ku 

korupcii. Takýchto domov bolo v Žiline 260.6 Postupne im bolo zakázané bývať na dvoch 

hlavných námestiah. Tiež v roku 1940 dostalo výpoveď 24 žilinských lekárov.7 Všetci boli 

židovského pôvodu. V roku 1941 bol schválený Židovský kódex, ktorý pozbavil Židov všetkých 

práv. Všetky židovské deti museli navštevovať iba židovskú školu. Bol im zakázaný vstup do 

parkov, reštaurácií či kaviarní.Nesmeli vykonávať niektoré povolania, vlastniť autá, obrazy, 

šperky a pod. 

V roku 1942 boli vypracované súpisy židov. Tie slúžili na to, aby sa im dávali podradné 

práce a sústreďovali ich na jednom mieste pre deportáciu. Dňa 12.3.1942 poslalo ministerstvo 

vnútra miestnym úradom presné pokyny na prípravu deportácie. V nich bolo určených 5 

koncentračných stredísk, vrátane Žiliny – Štefánikove kasárne. Stredisko malo kapacitu 2500 ľudí. 

Podmienky tu boli katastrofálne. Zhnité budovy, gardisti ukradli židom osobné veci a bili ich a 

ponižovali. Transporty, ktoré išli do koncentračných táborov v Lubline alebo Osvienčime, museli 

prechádzať cez Žilinu. Tu sa k nim pridali ďalšie vozne so Židmi a zásobami pre nich. Takých 

transportov bolo až 19 a odišlo v nich vyše 1000 Židov, ktorí pochádzali zo Žiliny.8 

 
6 Štátny archív v Žiline, fond Okresný úrad, sg. 5216/41. 
7 FRANKL, P., FRANKL, P. Židia v Žiline, s.178. 
8 FRANKL, P., FRANKL, P. Židia v Žiline, s. 210. 
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Koncentračné stredisko v Žiline bolo zrušené 24.10.1942.9 Židia boli rozdelení do Serede 

a Novák. V roku 1944 boli zo Žiliny  vyslané ďalšie transporty s vyše 900 miestnymi Židmi.10 Tak 

veľa ich odišlo a tak málo sa ich vrátilo späť.   

  

 
9 NIŽŇANSKÝ, E. Deportácie v roku 1942, s. 507. 
10 FRANKL, P., FRANKL, P. Židia v Žiline, s. 217.  
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2 Život MUDr. Vojtecha Spanyola 

V tejto kapitole by sme chceli zhrnúť život pána Vojtecha Spanyola. Kapitolu rozdelíme 

do štyroch podkapitol, v ktorých sa budeme venovať jednotlivým životným obdobiam. V prvej 

podkapitole priblížime detstvo pána Spanyola, rodinu, v ktorej vyrastal, súrodencov a jeho 

štúdium. Druhá podkapitola sa bude zaoberať jeho lekárskou činnosťou a jeho osudmi počas prvej 

svetovej vojny. Tretia podkapitola priblíži jeho ukrývanie počas druhej svetovej vojny. 

V záverečnej štvrtej podkapitole budeme hovoriť o jeho posledných rokoch pôsobenia a o tom, čo 

sa stalo s jeho rodinou v Žiline. 

2.1 Detstvo a štúdium 

Vojtech Spanyol11 sa narodil do židovskej rodiny 15. októbra 1883 v období Rakúsko-

Uhorska. Jeho rodičia boli Gabriel a Rozália Spanyolovci a mal mnoho súrodencov. Ich rodina, 

ako už prímenie Spanyol napovedá, pochádzala zo Španielska a patrila ku najstarším židovským 

rodinám v Žiline. Vojtech Spanyol sa narodil v meštianskom dome č. 2 na dnešnom Mariánskom 

námestí v Žiline.12 V Žiline absolvoval základnú školu a začal navštevovať gymnázium.  

Stredoškolské štúdiá ukončil v Szolnoku v roku 1902. Po maturite ho cesta zaviedla do Budapešti, 

kde vyštudoval lekársku fakultu a v roku 1907 získal lekársky titul MUDr. V Maďarsku zostal ešte 

pár rokov, aby získal prax. Pôsobil na dvoch rôznych klinikách, najprv v Budapešti a neskôr 

v Segedíne. V roku 1911 sa vrátil do Budapešti, aby získal povolenie a prostriedky na výstavbu 

nemocnice v Žiline. Toto sa mu podarilo. Po vystavaní nemocnice v roku 1914, sa 31-ročný 

Vojtech Spanyol stal primárom očného oddelenia a zároveň riaditeľom Uhorskej kráľovskej 

štátnej očnej nemocnice.13 

Jedným z jeho súrodencov bol Hugo Spanyol, ktorý bol doktorom práv. Stal sa  mestským 

poslancom14 a neskôr právnym zástupcom mesta Žilina. Mal neskôr dve deti, Dionýza a Vieru. 

Zomrel v roku 1931 a je pochovaný na židovskom cintoríne. Ďalšie záznamy, ktoré máme o jeho 

 
11 Pozri prílohu, obr. č. 1. 
12 Pozri prílohu, obr. č. 7. 
13 Pozri prílohu, obr. č. 3. 
14 Pozri príloha, obr. č. 9. 
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súrodencoch, sú o jeho druhom bratovi Ödönovi Spanyolovi. Ten emigroval do Anglicka, kde žijú 

jeho potomkovia dodnes.15  Dom rodiny Spanyolovcov stál na dnešnom Mariánskom námestí.16 

Spanyolovci ho vlastnili od roku 1849. V roku 1923 pán Vojtech so svojím bratom Hugom kúpili 

pozemok na vtedajšom Štefánikovom námestí- dnešnom Hlinkovom a dali tu postaviť nový dom, 

tiež známy ako Spanyolovský dom. MUDr. Spanyol mal v ňom aj ordináciu. Dom mal iba jedno 

poschodie, ale aj tak bol najatraktívnejším v celom meste. Bol postavený podľa projektov 

architekta Stanislava Koníčka.17 Bol dobre zariadený a v roku 1926 ho rozšírili o kúpeľňu a dve 

manzardové miestnosti. K budove patrila ešte veľká záhrada. Pán Vojtech Spanyol chcel dom 

rozšíriť. Mal v pláne postaviť na konci záhrady ešte dvojposchodovú budovu. Jeho sused bol 

vtedajší úradník, ktorý schvaľoval novostavby a táto budova by mu zavadzala. Tak tento projekt 

zmietol zo stola. Kvôli tomu vznikol jeden z najväčších staviteľských sporov v celom 

Československu.18 Tento konflikt sa riešil až na súde v Prahe a postavenie budovy nakoniec 

nepovolili. Rodina Spanyolovcov vlastnila tento dom až do roku 1941. Vtedy bolo naň uvalené 

štátne vlastníctvo. Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) si tu zriadila základňu.  Po skončení 

vojny si zasa v dome zriadila svoju základňu krátko aj komunistická strana. Do pádu 

komunistického režimu tu väčšinu času bola predajňa kníh a knižnica VŠDS. Dom teraz patrí 

medzi štátne pamiatky a od roku 1991 je majetkom banky, ktorá ho využíva na svoje účely.19 

2.2 Aktivity do vzniku Slovenského štátu 

Ako sme už spomínali, v roku 1914 sa stal primárom a riaditeľom Očnej nemocnice 

v Žiline. Jeho radosť z tohto úspechu nevyrdžala dlho. Prišla prvá svetová vojna. Ešte toho roku 

ako mnohí muži musel narukovať na front. V roku 1916 požiadal o stiahnutie z frontu, aby sa 

mohol opäť vrátiť k liečeniu zraku. Jeho žiadosti bolo vyhovené. Po návrate netrvalo dlho 

a podarilo sa mu znova sfunkčniť očnú kliniku, ktorá počas obdobia jeho neprítomnosti fungovala 

ako epidemický špitál. Ako odborník na trachóm sa zameral na toto ochorenie. Bolo veľmi 

rozšírené v Trenčianskej župe a najviac na Kysuciach. Zakladal menšie stanice na boj proti 

trachómu. Jeho práca bola nanajvýš úspešná, pretože trachóm bol pomaly na ústupe. 

 
15 https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47937/category/647 (cit.2021-11-02). 
16 Pozri prílohu, obr. č. 6.  
17 https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47937/category/647 (cit.2021-11-02). 
18 https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47937/category/647  (cit.2021-11-02). 
19 https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47937/category/647  (cit.2021-11-02). 
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Pán Vojtech Spanyol spomínal v jednom rozhovore na toto obdobie: ,, Liečili sme všetky 

druhy očných chorôb, vrátané operácií, no zavše sme museli zaskočiť aj v iných lekárskych 

úkonoch, napríklad trhať  zuby atď. To bol denný výkon naviac. A keďže vojna trvala, k civilným 

pacientom pribúdali v čoraz väčšom počte aj vojaci. Práce bolo veľa, no s elánom sviežich ľudí, 

plných nadšenia, privítali sme utvorenie Československej republiky 28. októbra 1918.“20 

Po vyhlásení Československa sa dosť angažoval a chcel nemocnicu rozšíriť o ďalšie 

kliniky. V tomto období už dávno existovali plány na rozšírenie nemocnice. Sen pána Spanyola 

bol, aby sa tu liečili všetci chorí ľudia s rozličnými druhmi chorôb a chcel, aby sa  žilinská 

nemocnica stala najväčšou nemocnicou na Slovensku. Preto sa spojil s architektom Jendrasíkom z 

Budapešti, ktorý robil pôvodné plány očnej nemocnice. Po zadaní presných mier pozemku, ktorý 

mesto ochotne poskytlo nemocnici, urobil plán pre všeobecnú nemocnicu. Bohužiaľ, pán Spanyol 

narazil na problém. Trenčiansky župan bojkotoval tento návrh. Bol proti rozšíreniu nemocnice. 

Ďalší problém nastal, keď sa Československé ministerstvo zdravotníctva snažilo odkúpiť plány od 

architekta. Požadoval za plány 40 000 korún, zatiaľ čo ministerstvo bolo ochotné dať iba 4 000 

korún.21 To architekta urazilo a plány zničil. Rozšírenie nemocnice sa podarilo až na začiatku 20. 

rokov. Počas obdobia Československa sa nemocnica rozrastala a pán Spanyol liečil chorých ľudí 

a robil operácie očí. Taktiež vychovával ďalšie generácie očných lekárov. Spolu s MUDr. Ivanom 

Hálkom založil detské oddelenie v Bytčici.Toto medzivojnové obdobie mieru bolo vcelku pokojné 

a tvorivé. 

2.3 Ukrývanie sa pred nacistami 

Po vyhlásení autonómie Slovenska v Žiline bol Vojtech Spanyol odvolaný z pozície 

riaditeľa nemocnice a namiesto neho bol dosadený MUDr. Anton Korman. Po vzniku Slovenského 

štátu to mal ako Žid veľmi ťažké. V roku 1941 požiadala HSĽS okresný úrad, aby im bol pridelený 

dom MUDr. Spanyola do správy, hneď potom, ako sa vysťahuje. Chceli tu zriadiť veliteľstvo pre 

Hlinkovú gardu a sídlo strany.22 Pán Spanyol sa aj snažil  brániť, ale proti HSĽS s podporou 

 
20 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
21 https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47937/category/647 (cit.2021-11-02). 
22 MV SR, Štátny archív v Žiline,  fond Okresný úrad v Žiline, šk . 43,  213/1941 prez. 
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úradov nemal šancu. Tak opustil svoj dom, aj keď mu stále patril a bol jeho majiteľom, 

a presťahoval sa na Hodžovu  ulicu.    

Čo sa dialo s pánom Spanyolom v posledných rokoch vojny, sa dozvedáme z rozprávania 

pani Márie Holešovej. Jej otec Róbert Kuchárik, ktorý pracoval v podniku Slovena v sklade na 

bavlnu, ho ukryl medzi vrecami. Požiadal ho o pomoc Jaroslav Loula. Pán Loula si ho vytipoval 

ako spoľahlivého človeka a nemýlil sa. Pán Kuchárik súhlasil, že pomôže. Jeho manželka, paní 

Sidónia Kucháriková vedela o tom, čo robí jej manžel, a každé ráno chystala kávu a jedlo aj pre 

pána Spanyola. Pretože bývali v Kysuckom Novom Meste a sklad bol v Žiline, museli každé ráno 

skoro vstávať a pán Kuchárik bol už o štvrtej na ceste do práce. Musel chodiť takto skoro, aby tam 

bol skôr ako robotníci. Ráno vždy vyniesol vedro, v ktorom pán Spanyol vykonával potrebu, dal 

mu čistú vodu, aby sa mohol umyť a vyvetrať. MUDr. Spanyol bol umiestnený medzi veľkými 

vrecami s bavlnou, takzvanými žochmi, ďaleko od dverí, kde skoro nikto nechodil.  Pán Kuchárik 

ako vedúci skladu hovoril celý deň robotníkom, ktoré vrecia majú brať na spracovanie. Týmto ich 

vlastne korigoval, aby sa nedostali ku vreciam s pánom Spanyolom. Bohužiaľ, gestapo začalo 

podozrievať a vypočúvať pána Loula. Mali podozrenie, že schováva Žida. Chodil stále na 

výsluchy. Pán Loula sa bál, že skončí vo väzení a budú ho mučiť, aby povedal pravdu. Tak sa pre 

bezpečie všetkých rozhodol siahnúť si na život. Obesil sa na stome vo Vraní, aby ochránil pána 

Kuchárika a pána Spanyola. Pre nich to bola ohromná strata a tragédia. Po odchode nacistických 

vojakov z našho územia sa pán Spanyol už nemusel skrývať. Aj po skončení vojny ostali dobré 

vzťahy medzi pánom Róbertom a pánom Vojtechom Spanyolom.23 

2.4 Obdobie po vojne 

Po vojne sa situácia pána Spanyola zlepšila. Vrátil sa opäť do nemocnice a liečil ľudí. Tiež 

bol znova dosadený do čela nemocnice. Ako riaditeľ pôsobil do roku 1951, kedy zo svojej funkcie 

odišiel a bol už iba lekár.24 Približne v tomto období založil oftalmologickú školu v Žiline. 

V spolupráci s ďalším židovským lekárom Alexandrom Vozárom, založili pre deti ortoptické 

oddelenie, kde liečili ich zrak. V roku 1962 odišiel do dôchodku.  

 
23 https://www.pribehyspravodlivych.sk/vrecia-s-bavlnou/  (cit.2021-10-10). 
24 https://www.quark.sk/vojtech-spanyol/  (cit.2021-10-10). 
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Pani doktorka Oľga Ďurčanská, ktorá nastúpila na očné oddelenie žilinskej nemocnice po 

skončení Lekárskej fakulty v Olomouci v roku 1962, mala ešte možnosť poznať MUDr. Spanyola 

aj ako výborného lekára, ale aj priateľského, láskavého a dobrého človeka. Spomínala, že mal 

výborný vzťah k svojim spolupracovníkom. Každé svoje meniny či narodeniny pozval  všetkých 

lekárov oddelenia a oslávil s nimi svoj sviatok. V tejto dobe bol už primárom MUDr. Vozár 

a ďalšími lekármi na oddelení boli MUDr. Zelníková, Králiková, Lukáčová, Augustínová. V tejto 

dobe pán Spanyol už neoperoval, ale viedol mladšie lekárky, napr. doktorku Zelníkovú,   pri 

rôznych očných operáciách. Venoval  sa mladším spolupracovníčkam a odovzdával im svoje 

skúsenosti. Bol známy ako výborný lekár  nielen v Žiline a na Slovensku, ale aj v susedných 

krajinách. Pani MUDr. Ďurčanská spomínala, že keď bola na skúške z oftalmológie na fakulte 

v Olomouci, pýtal sa jej skúšajúci profesor, odkiaľ je. Keď povedla, že zo Žiliny, hneď zareagoval 

slovami: „Máte tam výborného oftalmológa, primára  Vojtecha Spanyola.“25 

Aj po odchode do dôchodku zostal aktívny a publikoval niekoľko odborných prác. Mnohé 

z týchto odborných prác boli publikované aj v zahraničí. Najznámejšia je jeho posledná práca 

o očných chorobách v pokročilom veku. Tá získala veľký obdiv aj na medzinárodnej úrovni. Delil 

sa o svoje vedomosti a poznatky až do samého konca. V roku 1975 sa oficiálne stal čestným 

členom Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně a nositeľom rytierskeho kríža Rádu 

Františka Jozefa.26 Zomrel 17. septembra 1980 v Žiline. Dožil sa úctyhodných 96 rokov. Zvláštne 

je, že nie je pochovaný na Židovskom cintoríne ako jeho rodičia alebo súrodenci. Jeho hrob 

môžeme nájsť na Starom cintoríne v Žiline.27 Mesto Žilina mu v roku 2013 udelilo in memoriam 

prestížnu cenu Genius loci Solnensis. Taktiež po ňom pomenovali nemocnicu a ulicu, na ktorej sa 

nemocnica nachádza. 

V Žiline už Spanyolovci nie sú. Posledná z ich známej rodiny, Viera Rozsa, dcéra Huga 

Spanyola, ktorá po smrti manžela v roku 1980 emigrovala do Nemecka, kde aj  zomrela 

v roku  2013. Dožila sa 93 rokov a pochovaná je v Žiline. Jej brat Dionýz, ktorý bol podobne ako 

jeho otec Hugo, právnikom, zahynul počas holokaustu. Vojtech Spanyol sa po smrti brata Huga 

oženil s jeho manželkou, ale vlastné deti nemal. Celý svoj život zasvätil práci pre zdravie iných. 

 
25 Rozhovor s pani MUDr. Oľgou Ďurčanskou, Žilina, november 2021. 
26 FRANKL, Peter. Židia v Žiline – osobnosti, s. 174. 
27 Pozri prílohu, obr. č. 5. 
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3 Založenie očnej kliniky a nemocnice 

V tejto kapitole by sme chceli predstaviť založenie očnej nemocnice. Taktiež priblížime 

dôvody, ktoré viedli k jej založeniu práve v Žiline. V druhej podkapitole vylíčime, ako sa 

nemocnica rozrastala počas samostatného Československa až po druhú svetovú vojnu. Na záver 

chceme ponúknuť ešte úryvok z rozhovoru s pánom Vojtechom Spanyolom, ktorý sa zachoval 

v Štátnom archíve v Žiline. 

3.1 Založenie očnej nemocnice v Žiline 

V čase, keď sa MUDr.Vojtech Spanyol rozhodol vrátiť z Maďarska a postaviť v Žiline 

prvú očnú nemocnicu, v hornom Uhorsku bol rozšírený trachóm. Trachóm je infekčná choroba, 

ktorá postihuje rohovku a spojovku oka. Môžeme ju označiť ako očnú chorobu. V dnešnej dobe 

už nie je veľkou hrozbou pre moderné štáty, no vtedy bol náš región ňou doslova zamorený. 

Taktiež to bol dôvod, prečo sa pán Spanyol rozhodol postaviť nemocnicu práve v Žiline. Ďalším 

dôvodom bolo to, že mesto je dôležitou  železničnou križovatkou. Pôvodne mala byť nemocnica 

postavená  v Ružomberku, ale pán Spanyol presvedčil uhorskú vládu, že Žilina je lepším miestom 

práve týmito argumentmi.28 Očná klinika bola postavená 1. apríla 1914. Dostala pomenovanie  

Uhorská kráľovská štátna očná nemocnica.29 Jej výstavba stála 400 000  korún a vybavenie  stálo 

ďalších 80 000 korún. Očný pavilón mal na začiatku 80 lôžok určených  pre pacientov. Išlo o úplne 

prvú nemocnicu v Žiline, aj napriek tomu, že Žilina bola veľké mesto už dávno predtým. Príčinou 

bolo to, že Žilina aj keď bola väčšia ako ostatné mestá, nikdy nebola župným mestom. Očná klinika 

mala najmodernejšie vybavenie v celom Uhorsku a robili sa tu špičkové procedúry.30  

Počas prvej svetovej vojny sa nemocnica zmenila na epidemický špitál. Po prepustení 

Vojtecha Spanyola a jeho návrate z armády v roku 1916, sa opäť premenila na očnú nemocnicu. 

Z vybavenia nemocnice sa nič počas nefunkčného obdobia nestratilo, takže sa po krátkom čase 

mohli vrátiť k liečeniu zraku. V dôsledku vojny narastal počet zranených vojakov, ale aj chorých 

civilistov, tak sa občas stávalo, že museli trhať zuby, zašívať rany alebo naprávať zlomené kosti. 

Po vytvorení Československej republiky (ČSR) 28. októbra 1918 nemocnica spadala pod 

Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy. Pre porovnanie, po spojení Česka a Slovenska, 

 
28 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
29 Pozri prílohu, obr. č. 3. 
30 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
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Česi nepoznali náš systém nemocníc. Prekvapila ich žilinská nemocnica, pretože mala konkrétne 

zameranie na liečbu, zatiaľ čo v Čechách existovali iba zemské nemocnice. Dnes by sme ich 

nazvali krajskými.31 Podobné nemocnice ako v Žiline boli aj v Bratislave, v Košiciach 

a v Lučenci. Možno aj toto pomohlo rozvoju očnej kliniky na všeobecnú nemocnicu, pretože sme 

boli nútení prejsť na český systém, ktorý sme opísali vyššie. V tom čase nebola zdravotná 

starostlivosť bezplatná ako dnes. Očná klinika mala tri rôzne triedy pre hospitalizovaných 

pacientov. V prvej triede boli tí, ktorí platili najviac a v tretej tí, ktorí platili najmenej. Bohužiaľ, 

nie každý si mohol liečbu dovoliť. Tento systém sa Vojtechovi Spanyolovi nepáčil, tak spolu s 

kolegami zriadili v nemocnici bezplatnú ordináciu pre chudobných. To sa však nepáčilo iným 

lekárom v Žiline, pretože sa báli, že prídu o svoj značný zárobok. 

3.2 Rozšírenie nemocnice 

V roku 1921 sa podarilo nemocnicu rozšíriť. Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy 

súhlasilo s výstavbou jedného nemocničného krídla. V ňom pribudlo ďalších 60 lôžok, ktoré boli 

určené výhradné pre choré deti s očnými chorobami. Nemocnica mala tak už 140 postelí. Postele 

boli takmer vždy plno obsadené, pretože na Slovensku boli iba dve očné nemocnice a tá druhá bola 

až v Bratislave. Dobré správy boli, že trachóm začal pomaly ustupovať. V Bytčici stál kaštieľ, 

ktorý bol používaný ako detská ošetrovňa. Najprv patril pod anglickú spoločnoť, neskôr pod 

Československý červený kríž. Ten ju v roku 1922 odpredal Ministerstvu zdravotníctva.32 Zriadilo 

sa tú detské a infekčné oddelenie.33 Jej riaditeľom sa stal MUDr. Ivan Hálek, bývalý referent pre 

zdravotníctvo a telesnú výchovu na Slovensku. Taktiež bol dlhoročný priateľ Vojtecha Spanyola, 

čiže okamžite vznikla spolupráca medzi Žilinskou nemocnicou a týmto oddelením.V podstate 

Ministerstvo zlúčilo toto infekčné a detské oddelenie s očnou nemocnicou. Administratívne patrilo 

pod ňu. Toto detské oddelenie bolo pomerne veľké. Malo 60 lôžok, ambulanciu  pre deti, byty pre 

zamestnancov, ordináciu prednostu oddelenia. Neskôr sa rozrástlo a svoju kapacitu zvýšilo na 80 

lôžok. Bohužiaľ, ani táto kapacita nestačila. V Trenčianskej župe sa vtedy pravidelne objavovali 

epidémie infekčných ochorení, ako napríklad týfus, šarlach a záškrt. Preto pán Hálek  navrhol, aby 

sa v Žiline postavilo oddelenie, ktoré bude liečiť infekčné choroby. Toto infekčné oddelenie sa 

malo postaviť v areáli Štátnej nemocnicev Žiline. A tak sa aj stalo. Infekčný pavilón bol veľmi 

 
31 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
32 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
33 Pozri príloha, obr. č. 10. 
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moderný a disponoval kapacitou 46 lôžok. K ďalšiemu rozšíreniu nemocnice došlo v roku 1933. 

Nemocnica sa rozrástla o chirurgické, pôrodnícke a prosekturálne oddelenie. Všetky mali 

špičkové zariadenie.V areáli nemocnice boli vysadené aj stromy a vybudovaná záhrada, kde sa 

pacienti mohli zotavovať.  

Lekári boli toho názoru, že žilinská nemocnica a oddelenie v Bytčici majú veľmi veľký 

potenciál. Vykonávali sa tu jedny z najlepších lekárskych zákrokov v celej ČSR. Bohužiaľ, v roku 

1939 po vyhlásení Slovenského štátu bol MUDr. Ivan Hálek pozbavený funkcie primára 

a prepustili ho zo služieb zdravotníctva. Do jeho funkcie nastúpil MUDr. Anton Korman, ktorý sa 

taktiež stal riaditeľom nemocnice namiesto pána Spanyola. Nemocnica sa začala zameriavať skôr 

na všeobecnú pomoc a miesta, ktoré boli kedysi určené pre pacientov so šelestom, týfusom alebo 

záśkrtom, sa začali používať pre menej časté infekcie. Detské oddelenie v Bytčici bolo zrušené 

a presunulo sa detské očné oddelenie v Žiline. To spôsobilo, že nemocnica bola preplnená a nie 

každého mohli prijať, aj keď robili maximum. Počet lôžok pre deti a infikovaných, ktorých bolo 

na začiatku 126, bolo už iba 77.34  

Na záver chceme uviesť časť rozhovoru s pánom Vojtechom Spanyolom z 10. októbra 

1967. Reagoval tak na otázku, prečo  nebola nemocnica postavená v Žiline skôr, vzhľadom na to, 

že Žilina bola veľké a významné mesto. MUDr. Spanyol povedal: ,, Žilina nikdy nebola župným 

mestom a liečebné ústavy v rozsahu nemocníc sa voľakedy zásadne budovali v župných sídlach 

a ešte akési špeciálne banské nemocnice v banských mestách. Tak napríklad Dolný Kubín ako 

sídlo Oravskej župy mal svoju nemocnicu. Liptovský Mikuláš ako sídlo Liptova taktiež, Martin ako 

sídlo Turčianskej župy atď.“35 

V 50. rokoch minulého storočia zažila nemocnica najväčší rozkvet. Aj po smrti MUDr. 

Spanyola fungovala ďalej až do dnešných dní. Dnes nesie jeho meno ako pamiatku na muža, ktorý 

ju založil.36 

 
34 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
35 MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Zbierka článkov, rukopisov a tlačív o Žiline. 
36 Pozri príloha, obr. č. 8. 
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Záver 

Pán Vojtech Spanyol patrí k významným osobnostiam Žiliny. Jeho život bol naplnený 

činorodou prácou. Vykonal viac ako 10 000 operácií a vychoval okolo 60 špičkových lekárov. Aj 

keď mu jeho pôvod v určitom období sťažoval životné podmienky, nikdy ho to nezastavilo. 

Úspešne dokázal zrealizovať svoju víziu a postaviť v Žiline kvalitnú nemocnicu. Ako povedal Jan 

Amos Komenský:  ,, Kto čo robí s chuťou, rád, z práce môže kratochvíľu mať.” A myslíme si, že 

je to perfektne vidieť na Vojtechovi Spanyolovi. Miloval svoju prácu a dal do nej celý svoj život. 

A taký bol aj výsledok. Dokázal nám, že každý človek môže niečo zmeniť.  

 Cieľom našej práce bolo poukázať na život MUDr. Vojtecha Spanyola, objasniť jeho 

pôvod a opísať neľahký vznik nemocnice. Myslíme si, že sa nám tieto ciele podarilo naplniť. 

Taktiež sme radi, že sme mohli zosumarizovať príbeh pána Spanyola od jeho narodenia až po 

miesto, kde je pochovaný. Informácie sme čerpali hlavne zo Štátneho archívu v Žiline so sídlom 

v Bytči. Niektoré materiály sme čerpali z viacerých internetových stránok a z kníh. Naše 

informácie dopĺňajú fotografie pána Spanyola a nemocnice. Veľmi si ceníme, že sa nám podarilo 

skontaktovať s pani MUDr.Ďurčanskou, ktorá nám priblížila svoje spomienky na čas, keď 

pracovala v očnej nemocnici, kde ešte pôsobil aj Vojtech Spanyol. 

Na záver by sme chceli prejaviť solidaritu v týchto ťažkých covidových časoch 

a poďakovať všetkým lekárom, čo sa o nás starajú. Nikdy to pre nich nebolo ľahké, no teraz sú sú 

naši hrdinovia. Obdivujeme ich statočnosť a pevnú vôľu. Sú naším záchranným kolesom v tejto 

zúfalej dobe. Z celého srdca im  ďakujeme! 
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Príloha 

 

 

Obrázok č.1: MUDr. Vojtech Spanyol (Zdroj: súkromný archív Mgr. Petra Štanského) 
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Obrázok č. 2: Kočár pána Spanyola (Zdroj: súkromný archív Mgr. Petra Štanského) 

 

 

Obrázok č. 3: Budova nemocnice (Zdroj: súkromný archív pána Mgr. Petra Štanského) 
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Obrázok č. 4: Detail vstupu do očnej kliniky (Zdroj: súkromný archív Mgr. Petra Štanského)

 

Obrázok č.5: Hrob MUDr. Vojtecha Spanyola na Starom žilinskom cintoríne (Zdroj: súkromný 

archív Mgr. Petra Štanského) 
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Obrázok č. 6: Dom rodiny Spanyolovcov od roku 1924 (Zdroj: https://zilina-

gallery.sk/galleries/Mesto/Zilinske_namestia/Nam_A._Hlinku/xDSC_8707.jpg ) 
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Obrázok č. 7: Meštiansky dom č. 2 a 3, Spanyolovci tu bývali do roku 1924 (Zdroj: https://zilina-

gallery.sk/galleries/Mesto/Narodne_pamiatky/xb_IMG_3011.jpg ) 
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Obrázok č. 8: Pamätná tabuľa MUDr. Vojtecha Spanyola (Zdroj: https://zilina-

gallery.sk/galleries/Zidovske_pamiatky_v_Ziline/Zidovske_osobnosti/xIMG_8726.jpg ) 
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Obr. č. 9: Členovia mestskej rady v Žiline v roku 1927, na obrázku je aj JUDr. Hugo Spanyol 

(Zdroj: Nový svet, 1927, ročník 2, číslo 14/16) 
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Obrázok č. 10: Kaštieľ v Bytčici (Zdroj: https://zilina-

gallery.sk/picture.php?/90362/category/5646) 


