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ŠTÚDIE - ČLÁNKY 

SLOVENSKÉ MESTSKÉ VLAJKY A ŠTANDARDY 
Zdenko G. Alexy 

Heraldická komisia konštituovaná v roku 1975 pri slovenskom Ministerstve vnútra má 
konzultatívne funkcie v súvislosti s právnou situáciou, podľa ktorej mestské a miestne národné 
výbory boli zmocnené prijímať nové alebo meniť existujúce heraldické a vexilologické symbo
ly. Platný zákon ukladal, aby navrhované riešenie bolo predložené príslušnému orgánu mesta 
alebo obce vždy so sprievodným schválením riaditeľa dotyčného oblastného archívu. Archívy, 
ktoré sú pod kontrolou Ministerstva vnútra, dostali úpravu, aby uvedené schválenie pred vyda
ním konzultovali s Heraldickou komisiou. Ako uvidíme ďalej, mala táto úprava rozhodujúci 
význam aj pri procese prijímania vexilologických symbolov. 

V roku 1988 sa ukončila revízia a schvaľovanie novonavrhovaných mestských erbov 
všetkých 135 slovenských miest a začala sa kodifikácia mestských erbov tým, že sa výsledky 
tejto práce publikovali. 

Pri príprave publikácie sa podarilo presvedčiť Komisiu, že čisté heraldické symboly, t.j. 
erby, nemožno považovať za jediné a rozhodujúce vizuálne média plniace funkciu symbolov 
mestskej alebo obecnej komunity a za také, ktoré by boli denne alebo často účinne vystavova
né a používané nielen v interiéri ale aj vonku. Komisia následne akceptovala, že popri uverej
není erbov by mali byť kodifikované a publikované aj mestské vlajky, zástavy a štandardy. 

Výsledky prieskumu pokrývajúceho územie vtedajšej československej federácie, usku
točneného pražským Vexilologickým klubom, ukázali, že na Slovensku len 25 miest malo 
mestské vlajky, z ktorých sa len niektoré skutočne používali. V niektorých prípadoch tie isté 
farebné kompozície a delenia plochy listu používalo viac ako jedno mesto. 

Vexilologická skupina, ktorá vznikla ad hoc v rámci Komisie, prijala môj návrh, aby sa 
z praktických dôvodov neprerokúvali návrhy určiť sa majúcich nových vlajok so všetkými 135 
mestami, ale aby sa pozornosť sústredila na vytvorenie nových vlajok v lone Komisie. Bola 
prijatá zásada, že vlajky pre 135 slovenských miest budú vytvárané centrálne pod autoritou 
Ministerstva vnútra, aby sa zaručilo, že obsah určenej vlajky bude výlučný pre to-ktoré mesto. 
Treba priznať, že nebolo ľahké dosiahnuť, aby sa uplatnila v praxi táto zásada výlučnosti dizaj
nu. V ďalšom uvidíme, aké princípy sa uplatnili za týmto účelom. 

Vychádzalo sa zo zásady, že nové vlajky musia byť konštrukčne čo najjednoduchejšie, 
aby sa dali ľahko a lacno zhotoviť. Bolo rozhodnuté, že na vlajku sa nepovolí umiestniť štít 
obsahujúci mestský alebo iný erb. 

Na odlíšenie mestských vlajok od štátnych resp. republikových bol prijatý môj návrh, 
aby sa na všetkých mestských vlajkách urobil jednoduchý pravouhlý zástrih, tzv. lastovičí 
chvost. Keď sa neskôr aj sídla bez mestského štatútu, t.j. obce, dožadovali v Heraldickej komi
sii určenia erbov a vlajok, prijalo sa rozhodnutie zaviesť do takýchto vlajok dvojitý lastovičí 
chvost (dvojitý zástrih listu) na odlíšenie od mestských vlajok. 

Pokiaľ sa týka farieb dodržal sa vzájomný vzťah medzi erbami a vlajkami a v súlade 
s našou komunálnou heraldickou praxou obmedzil sa počet vlajkových farieb na 6 základných 
erbových tinktúr. 
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Ak sa mali, tak ako bolo stanovené, vytvoriť nové vlajky pre 110 miest, bolo potrebné 
analyzovať obsah listu na exisujúcich mestských vlajkách. Našlo sa 5 nasledujúcich typov, kto
ré poslúžili ako východiskové vzory pri tvorbe a určovaní nových vlajok. 

A. Vlajky jednoduchým spôsobom zodpovedajúce obsahu erbov, napr. vlajka Banskej 
Bystrice (1). Historické vzory tohoto typu boli prijaté a potvrdené. 

B. Jednofarebné vlajky, ako napr. vlajka, ktorú od roku 1550 používa mesto Nitra (2), 
boli odsúhlasené. 

C. Jednofarebné vlajky s lemovaním inej farby, napr. historická vlajka Banskej Štiavni
ce z roku 1739, boli odsúhlasené. (4) Podľa tohoto vzoru bola vytvorená nová vlajka pre iné 
gotické banské mesto - Gelnicu. 

D. Ako bolo vyššie spomenuté, Komisia sa stretla s niekoľkými situáciami, kedy rovna
kú vlajku používalo viac ako jedno mesto. Vtedy sa uplatnila zásada historicity erbu alebo zá
stavy, podľa ktorej napr. 

- bola znovupotvrdená žlto-zelená vlajka Levíc (5), kým mestu Žilina, ktoré dovtedy po
užívalo tú istú farebnú kompozíciu, bola určená nová vlajka (6), o obsahu ktorej bude reč poz-
dejšie, 

- bola obnovená žlto-modrá vlajka, po niekoľko storočí používaná Košicami (7), zatiaľ 
čo Žiar nad Hronom (8) dostal vlajku so 4 pruhmi - v hornej polovici sú tinktúry erbu, v dolnej 
farby historickej vlajky. 

E. Náš výskum priniesol neočakávané zistenie v Levoči, kde bola objavená vlajková 
kompozícia s evidentne stredovekými koreňmi. Hlavné znamenie erbu, ktorým je slovenský 
dvojkríž (9) preniesol stredoveký človek do vlajky tak, že ju trikrát rozťal v podobe dvojitého 
kríža. Tento artefakt som našiel v Mestskom múzeu v Levoči. Komisia prijala túto heraldicko-
vexilologickú figúru pre vlajku mesta Levoče a rovnaké riešenie aplikovala pri všetkých šies
tich slovenských mestách, ktoré majú v erbe dvojkríž, napr. pri Zvolene (10) a pri Žiline, ako 
už bolo povedané vyššie. 

F. Pokiaľ sa týka rozdelenia vlajkového listu na pruhy, existujú na Slovensku dve ex
trémne pozície: 

- vlajky tvorené dvoma pruhmi obyčajne totožnými s tinktúrami hlavnej Figúry erbu 
a plochy erbového štítu. To je prípad Bratislavy (11). V Sabinove (12) dve vlajkové farby ko
rešpondujú s rovnakými farbami, ktoré sa vyskytujú na erbovom poli. Historické vlajky mesta 
Pezinka vždy tvorili dve farby (13), podľa ktorých boli určené tinktúry súčasného mestského 
erbu - teda obrátený a ojedinelý prístup. 

- historická zástava Kremnice (14) obsahuje 7 pruhov a to v štyroch heraldických far
bách - ide o opačný extrém pokiaľ sa týka počtu pruhov. S ohľadom na to, že je doložená taká
to komplikovaná kompozícia umožňujúca uplatniť všetky erbové tinktúry mesta, rozhodla sa 
Komisia vytvoriť pre Spišskú Novú Ves, podľa rovnakých princípov, 9-pruhovú vlajku (15). 

G. Medzi týmito protikladnými kompozíciami našli sa aj staré vlajky zobrazujúce 
- tri pruhy, napr. vlajka Brezna (16) a Ružomberka (17), ktorá je z roku 1938, dalej 
- štyri pruhy, napr. vlajka mesta Hnúšťa (18), 
- päť pruhov pri vlajkách Kráľovského Chlmca (19) a Spišského Podhradia (20), ktoré 

boli vytvorené Heraldickou komisiou. 
H. Štvrtené vlajky používalo jediné mesto na Slovensku - Trenčín (21) a ich pôvod 

možno zaiste hľadať v krížovej zástave Baránka Božieho na mestskom erbe. Podobne ako 
v prípade Levoče, štvrtenie vlajkového listu Trenčína predstavuje klasický, hlboko heraldický 
prístup k tvorbe mestského vexila. Pre neďaleké Trenčianske Teplice zvolila Komisia vlajku 
podobného obsahu (22). V prípade mesta Vrútky (23) štvrtenie vlajky súvisí so štvrtením 
mestského erbu. 
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Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 

I. Vo svojej štúdii o slovenských mestských erboch, prednesenej na Medzinárodnom ge
nealogickom a heraldickom kongrese v Helsinkách (1984), som upozornil na fakt, že najfrek
ventovanejším obsahom slovenských mestských erbov sú skrížené kladivá, symboly baníctva 
a hutníctva, v stredovekom Slovensku remesiel prvoradého významu. Viac ako 50 miest a obcí 
má takéto figúry vo svojom erbe. Heraldická komisia vzala túto skutočnosť do úvahy a prijala 
rozhodnutie vytvoriť a zaviesť na vlajkách používanie dovtedy vo vexiloiógii zriedkavej figúry 
heraldického uhlopriečneho kríženia. Pre slovenskú vexilológiu ide o novotvar. 

Typické banícke a hutnícke nástroje sa objavujú na početných erboch, napr. na erbe Lip
tovského Hrádku (24), Medzeva (25), Novej Bane (26), Rožňavy (27) a ovplyvnili tvorbu prí
slušných priečne krížených vlajok. Komisia uznala za vhodné použiť kompozíciu priečneho 
kríženia aj v prípadoch, kedy sa v mestských erboch objavujú aj iné figúry ako banské a prí
buzné nástroje. V týchto prípadoch Komisiu inšpirovali 

- halapartne skrížené v erbe Strážskeho (28) a 
- kľúče objavujúce sa v erbe Zlatých Moraviec (29). 
V poslednom prípade sú pri samotných skrížených figúrach v erbe použité dve farby, 

ktoré boli takto premietnuté aj do vlajky Zlatých Moraviec. 
J. Nezvyčajná kompozícia mestskej vlajky objavila sa pri Dunajskej Strede (30). Heral

dický výtvarník Puspôki-Nagy urobil návrh nového erbu, rovnako ako aj vlajky tohoto mesta 
a, hoci tieto nezodpovedali miestnym tradíciám, Komisia ich prijala. 
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Vyobrazenia erbov a vlajok ilustrujúce tento príspevok sú prevzaté z knihy Erby a vlaj
ky miest v Slovenskej republike, vydanej v roku 1989 Ministerstvom vnútra Slovenskej repub
liky. Na stranách 308-311 sú na príklade symbolov mesta Myjavy zobrazené všetky možné va
rianty použitia základnej formy vlajky (31). Je tu publikovaných niekoľko mestských vexil, 
ktoré som výtvarne navrhol (32). Pod č. 6 možno vidieť návrh štandardy primátora mesta 
Myjavy. 

Obr. 31 
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Obr. 32 
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Obr.33 Obr.34 Obr. 35 

Obr. 36 

Obr. 39 

Ako o tom bola reč vyššie, v prvej fáze svojej činnosti sa Komisia musela venovať he
raldickým a vexilologickým symbolom všetkých 135 miest na Slovensku. Keď sa spomenutá 
farebne ilustrovaná publikácia vydaná Ministerstvom vnútra dostala do rúk interesentom, zača
li sa na Heraldickú komisiu obracať obce nemajúce štatút mesta. Podlá litery zákona by sa He
raldická komisia nemusela zaoberať iným ako mestskou heraldikou a eventuálne vexilologic-
kou symbolikou. Bolo by však proti zmyslu jej činnosti, keby sa nebola ujala aj problematiky 
obecných symbolov. Vo svojich podaniach vyjadrovali obce záujem mať vlastné, náležité po
tvrdené a registrované erby, čo Komisia rozšírila o vlastné návrhy obecných vlajok. Do dneš
nej doby Komisia takto kodifikovala vyše sto obecných vlajok. Ich spoločným znakom je dvo
jitý lastovičí chvost, ktorý má dôležitú rozlišovaciu funkciu. Takmer všetky tieto nové vlajky 
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majú rôzne počty pruhov a to vo viacerých štandardizovaných šírkach (33-38). Ukázalo sa, že 
na jednej vlajke je potrebné zaviesť aj používanie pruhov rozličnej šírky, aby sa zabezpečilo, že 
rovnakú farebnú kompozíciu nebude používať viac ako jedno mesto alebo obec. Aj tu sa vy
skytuje skrížený typ vlajky, ako napr. u obce Chmeľnica (39). 

Ministerstvo vnútra uverejňuje dvojjazyčný (osobitne v slovenčine a osobitne v maďar
čine) dvojtýždenník Verejná správa (predtým pod titulom Národné výbory), ktorý v každom 
čísle prináša popis a ilustráciu vo farbe rovnako heraldického ako aj vexilologického symbolu 
obcí tak, ako boli schválené Heraldickou komisiou. Archívna správa Ministerstva vnútra, 
v rámci ktorej je činná Heraldická komisia, pripravuje tiež neperiodické vydávanie farebne ilu
strovanej publikácie o novoprijatých obecných erboch a vlajkách tak, aby v jednom zväzku bo
lo pojatých asi 150 obecných symbolov. 

Treba zdôrazniť, že doterajšia forma publikovania obecných symbolov a informovanosť 
o tom, že symboly sú ústredne evidované, čo bráni duplicite erbov a vlajok, mala pozitívny 
účinok v tom, že obce sa dobrovoľne hlásia u Heraldickej komisie. Je zjavné, že realizácia 
princípu individuality a unikátnosti obecných erbov a vlajok je nemysliteľná bez centrálnej evi
dencie. A je potešiteľné, že sa tak deje na základe dobrovoľnosti a bez akejkoľvek legislatívnej 
úpravy. 

Popísaná prax na Slovensku je tiež dokladom toho, že neobstojí často deklarované sta
novisko o samostatnosti vexilológie ako disciplíny, ktorá považuje heraldiku len za svoju po
mocnú vedu. Bytostná jednota oboch bola doložená vo viacerých práve prednesených súvislos
tiach. Nedávno zosnulý významný nemecký heraldik Ottfried Neubecker konzekventne zastá
val názor, že vexilá každého druhu a typu sú symboly heraldické a že niet samostatnej disciplí
ny vexilológia v práve spomenutom zmysle. Tí, ktorí sme položili fundamenty pre tvorbu slo
venských komunálnych vexíl, sme v tomto zmysle pokračovateľmi Neubeckerovými a domnie
vame sa, že, čo je najdôležitejšie, prijaté riešenia sa preukázali ako produktívne. 

(Príspevok bol prednesený na 15. medzinárodnom vexilologickom kongrese 23.8.1993 
v Zurichu, na 3. matičnom stretnutí genealógov a heraldikov 13.11.1993 v Martine a na zhro
maždení Poľskej heraldickej spoločnosti 3.12.1993 vo Varšave). 

P. Kartous - J. Novák - L. Vrteľ 
ERBY A VLAJKY MIEST V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Bratislava 1991 

Publikáciu, ktorá zoznamuje s erbami a vlajkami 135 miest Slovenskej 
republiky, možno získať na Odbore archívnictva a spisovej služby MV 
SR, Križkova ul. 7, Bratislava a vo všetkých štátnych ústredných, ob

lastných a okresných archívoch na Slovensku 

za zníženú cenu 63 Sk 
(pôvodne 90 Sk) 
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PÔVOD A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY DAXNEROVCOV 
Ján Zilák - Milan Sišmiš 

Od minulého storočia prežívala a azda ešte i dnes prežíva medzi potomkami Štefana 
Marka Daxnera, jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín 2. polovice 19. storočia, 
tradícia, podľa ktorej jeho "praded na skone 14. stoletia pod cisárom a kráľom Žigmundom 
z Helvécie prišiel do Uhár a za vyznačenie sa v bitke pri Nikopoli zemianstvom odmenený 
bol" /l/. Podľa vnuka Š.M. Daxnera, "rodinného historiológa" Štefana Daxnera (1866-1933) 
išlo o jedného z troch bratov - Daniela, Jeremiáša a Pavla pôvodom z kraja Dax v južnom 
Francúzsku, ktorých cisár Žigmund usadil na Hrone, "darujúc im čo majetok zemiansky dolinu 
Hronca". Ešte na začiatku nášho storočia volali jednu stranu doliny Jeremenkou, druhú Pav-
lovkou - údajne po Jeremiášovi a Pavlovi, tretí brat Daniel mal padnúť pri Nikopoli. "Čo sa 
potom s nimi stalo", uvádza ďalej Štefan Daxner,"to neviem, ale fakt je, že o majetok prišli 
a jedna čiastka z nich sa sťahovala do Brezna. Tí, čo ostali na Hrone, sa posedliačili, tí, čo pri
šli do Brezna, sa udržali a v Brezne aj rodinné styky nadviazali... Asi v druhej polovici pano
vania Márie Terézie opustili Brezno a, ako mi brat (Ivan, 1860-1935 - pozn. aut.) hovoril, jed
na línia, staršia: Daxner Ferenc sa odsťahoval na Dolniaky, druhá línia: Matej prišiel do Tisov
ca" /2/. Podľa inej, menej známej tradície sa Daxnerovci spolu s ďalšími rodinami (Haanovca-
mi, Boonovcami a Launerovcami) prisťahovali zo Saska, usadili sa v okolí Krupiny a pôsobili 
ako baníci /3/. 

Ak odhliadneme od údajov, ktoré majú na prvý pohľad bližšie k fantázii ako k historic
kej realite, môžeme obidve tradície konfrontovať so zistenými faktami /4/. Podľa nich sa s nosi
teľmi priezviska Daxner (v staršom období aj Taxner) stretávame v 17. storočí na viacerých 
miestach Pohronia - v Banskej Bystrici, vo Zvolene, najmä však v Brezne a v okolitých baníc
kych osadách - v Čiernom Balogu, v Hronci a v Beňuši. Z tohto obdobia pochádza i nobilitač-
ná listina, ktorou 17. júna 1665 vo Viedni cisár Leopold I. udelil právo používať šľachtický 
titul a všetky s ním spojené výsady pre istého Daniela Daxnera, jeho bratovho syna Jeremiáša, 
ich synov Michala, Daniela, Mateja, Juraja, Jána a Jeremiáša, ako aj pre ich manželky, dcéry 
a potomkov obojeho pohlavia /5/. Podľa historika Belu Meliórisza uvedení nobilitovaní Daxne
rovci pochádzali najpravdepodobnejšie zo Saska a vo Zvolenskej stolici sa usadili v súvislosti 
s banským podnikaním. Postupne zbohatli a status banských mešťanov ich predurčil na získa
nie šľachtictva, čo v období vlády Leopolda L, kedy sa viedli početné vojny a panovník mal 
záujem na rozvoji baníctva a posilnení banských miest, bolo pomerne jednoduché /6/. 

V breznianskych matrikách i ďalších prameňoch sa vyskytujú Daxnerovci s rovnakými 
krstnými menami, ako sú uvedené v nobilitačnej listine. Informácie o nich však nie sú natoľko 
výrečné, aby sme všetky nobilitované osoby mohli jednoznačne a podrobne identifikovať. 
Vďaka údajom zo starých spisov, ktoré sa týkajú lesov banskobystrickej banskej komory /7/ 
(z hľadiska rozvoja baníctva bola ťažba dreva mimoriadne dôležitá a v oblasti Horehornia sa jej 
venovalo veľké percento obyvateľstva), bolo možné určiť prvé dve z nich - Daniela a jeho sy
novca Jeremiáša. V r. 1659 sa v spisoch spomínajú drevárski majstri týchto mien (Daniel 
a Jeremiáš Taxnerovci), s ktorými banskobystrická banská komora uzavrela 6-ročnú zmluvu na 
ťažbu dreva pre jej potreby. Po uplynutí príslušnej doby komora zmluvu v r. 1665, v r. 1668 
a potom iste aj v r. 1671 o ďalšie tri roky predĺžila. Medzitým jeden z majstrov - Jeremiáš -
zomrel (podľa matičných údajov 7. júla 1761). Z tohto dôvodu banskobystrická komora 20. no
vembra 1674 píše dvorskej komore, že musela uzavrieť zmluvu s inými troma majstrami. 
V liste je zaujímavé konštatovanie, že 95-ročný Daniel Daxner 65 rokov statočne slúžil komo
re, ktorá mu doporučuje ponechať riadny týždenný plat s tým, že jeho rady a skúsenosti bude 
môcť využívať i v budúcnosti. Znamená to, že Daniel v tomto roku (1674) odchádza z aktív-
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nych služieb komore. Nie je vylúčené, že práve za ne bola jeho rodina r. 1665 povýšená do 
šľachtického stavu. Jeho brata, Jeremiášovho otca, ktorý sa pri nobilitácii nespomína a musel 
teda zomrieť ešte pred jej udelením, podľa mena nepoznáme. 

Z ďalších osôb, ktoré sa uvádzajú v nobilitačnej listine, Daniel, asi Jeremiášov syn, sa 
presťahoval do Oždian, kde dlhé roky slúžil grófke Barbore Bakošovej. Táto sa po jeho smrti 
ujala tútorstva nad jeho maloletými deťmi Pavlom a Tomášom. Pavol bol neskôr vychovávaný 
na dvore jej sestry, manželky grófa Ladislava Vešeléniho v Szendrô v Boršodskej stolici. Oba
ja v r. 1725 získali od Zvolenskej stolice potvrdenie o šľachtictve na základe svedectiev Micha
la Chmeliusa, vyslanca mesta Brezna, a ich strýka Michala, ktorý mohol doložiť svoju prísluš
nosť k nobilite. Na základe týchto potvrdení bol o 2 roky neskôr uznaný šľachtický titul aj Pav
lovým synom Pavlovi a Imrichovi v Spišskej stolici. Od týchto čias sa nositelia priezviska 
Daxner vyskytovali v tejto a neskôr i v Šarišskej stolici (mali majetky v obciach Ondrašovce, 
okr. Prešov a Levkovce, dnes súčasť Vlkovej, okr. Poprad) /8/. 

Michal Daxner, ktorý sa spomína v nobilitačnej listine a ktorý v r. 1725 potvrdzoval 
právo na šľachtický titul svojím synovcom v Ožďanoch, bol akiste synom Jeremiáša. Vieme o 
ňom len toľko, že žil v Brezne. Kedy zomrel, nepodarilo sa nám presne určiť. Po r. 1725, kedy 
dokladal šľachtictvo synovcom, zomrelo v Brezne niekoľko Daxnerovcov s menom Michal. 

Pokiaľ sa týka Mateja z nobilitačnej listiny, mohlo by ísť o toho Mateja, ktorý sa podľa 
breznianskych matrík narodil okolo r. 1653 a zomrel 9.3.1722 v Brezne. Tento sa spomína aj 
v breznianskych súpisoch obyvateľstva z r. 1715 a 1720. 

S Jurajom sme sa v dochovaných matrikách zomrelých ani v súpisoch obyvateľstva 
Brezna nestretli. Azda zomrel ešte v mladom veku, alebo sa z mesta časom odsťahoval. 

Pokiaľ sa týka Jána, predposledného z nobilitovaných, našli sme v breznianskych matri
kách 3 Jánov, ktorí by mohli prichádzať do úvahy ako synovia nobilitovaného Jeremiáša. Prvý 
z nich, narodený asi v r. 1635 a zomrelý 1. mája 1665, sa aj výslovne uvádza ako syn Jeremiá
ša. Do úvahy však môže prichádzať aj Ján (asi 1635-5.3.1672) - bez uvedenia ďalších údajov, 
alebo dingovník (t.j. lesný robotník) Ján, narodený okolo r. 1655, ktorý zomrel 19.10.1709. Is
tý Ján Taxner bol 7.1.1683 zvolený za senátora breznianskeho mestského magistrátu a azda ten 
istý Ján, spomínaný ako mladý majster, bol spolu s ďalším Brezňanom 3.2.1683 vyslaný do 
Levoče naproti ev. farárom Milochovskému a Simonidesovi, ktorí sa vracali z vyhnanstva /9/. 

Najpresnejšie genealogické údaje máme o poslednom Daxnerovi z nobilitačnej listiny -
Jeremiášovi. Bol synom Danielovho synovca, spomínaného drevárskeho majstra Jeremiáša (asi 
1607-1671). Narodil sa okolo r. 1640, oženil s Juditou, rod. Stehlovou z Brezna, s ktorou mal 6 
synov a podľa popisu obyvateľov, ktorý v apríli 1677 urobili piaristi, žil v Brezne na Veľkej 
ulici /10/. Zomrel pred 6. októbrom 1686, kedy sa jeho vdova po druhýkrát vydala za istého 
Mateja Maretinského. Od Jeremiáša môžeme sledovať vývoj rodu alebo presnejšie tejto rodo
vej vetvy Daxnerovcov až do súčasnosti. 

Z Jeremiášových synov sa dospelého veku dožili štyria - Ján (1663-1734), Matej, Mi
chal a Daniel. Žili v Brezne, Matej (1666-1713) sa ako senátor zapájal aj do činnosti mestské
ho magistrátu. Z Danielových potomkov Jeremiáš (nar. 1720) z druhého manželstva neskôr 
býval v Zelenom pri Poltári v Novohradskej stolici /Íl/. 

O Jánovi Daxnerovi (1663-1734), ktorý sa oženil s breznianskou rodáčkou Annou Fab-
riciusovou, a ich deťoch Helene (1698-1703) a Jánovi (1705-1775), máme opäť iba strohé in
formácie. Syn Ján, čižmár, mal v manželstve s Katarínou Dolňanovou 5 detí, dospelého veku 
sa však dožili len traja synovia. Prví dvaja, Pavol a Ján, boli rovnako ako otec čižmármi, ože-
nili sa a prostredníctvom ich potomkov sa rod v Brezne ďalej rozvíjal/12/. 

Najmladší Matej (1740-1815), starý otec Š.M. Daxnera, ktorého už evidujú aj rodinné 
záznamy Daxnerovcov, sa oženil so Zuzanou, rod. Štôsikovou, dcérou Daniela Štôsika (Stuo-
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sik, Sztosy). Pochádzala z Brezna, v čase výdaja (23.11.1760) však žila v Dolnej Lehote, takže 
ich sobáš sa konal v Lopeji. Mladomanželia bývali v Brezne, až kým sa niekedy v období 
1762-67 nepresťahovali do Tisovca. Matej Daxner sa tu stal správcom na majetku Gašpara Ku-
bíniho, získal statok, pôvodne patriaci Galambošovcom, a - podľa rodinných záznamov - posta
vil na ňom drevenú kuriu. Štefan Marko Daxner ml. vo svojom liste Júliusovi Bottovi r. 1904 
spomína: "Prvý a jediný podpis Tohto Mathiasa Daxnera videl som v tisovskom cirkevnom 
protokole, ak sa nemýlim, datuje sa z tých dôb, keď Šuleka za farára povolali, teda asi okolo 
roku 1790" /l3/. Matej Daxner sa popri svojich správcovských i vlastných hospodárskych po
vinnostiach skutočne zapájal aj do cirkevného diania v Tisovci - v r. 1774-77 bol inšpektorom 
tunajšieho zboru - a venoval sa tiež ďalším aktivitám /14/. 

Z jeho dvanástich detí sa dospelého veku dožili pravdepodobne len tri - Mária (1772-?), 
ktorej ďalšie osudy nepoznáme, Júlia (1778-?), ktorá sa v r. 1809 vydala za Jána Banku, ev. 
farára v Roštári (bol rodákom z Brezna, synom Jána Banku a Kataríny Pavlovičovej a J. Dax
nerova bola jeho druhou manželkou), a Ján (1780-1847), otec Š.M. Daxnera. 

Štefan Marko Daxner vo svojom životopise o vlastnom otcovi píše: "zúčastnil sa vo voj
nách francúzskych ako insurgent uhorský (v bojoch proti Napoleonovi r. 1809 - pozn. aut.), 
žatým slúžil v úrade stoličnom ako slúžny a asesor súdu stoličného, spolu za 30 rokov... Jeho 
účinlivosťou a pod jeho správou boli vystavené hradské cesty dolinou rimavskou, cez Tisovec 
do Brezna a Muráňa vedúce"/15/. Ján Daxner pôsobil aj ako inšpektor tisovskej ev. cirkvi 
(1809-1846), prispel k vybudovaniu jej dnešného kostola. Bol priateľom a podporovateľom úsi
lí Pavla Jozeffyho, na svojom majetku zrušil poddanské záväzky ešte pred všeobecným zruše
ním poddanstva v r. 1848. 

Jeho manželkou sa stala Anna Mária, rod. Banková, rodáčka z Roštára, dcéra jeho švag
ra, ev. farára Jána Banku z prvého manželstva a - ako sa aj v rodine traduje - blízka príbuzná 
Pavla Jozefa Šafárika/16/. Mali spolu 6 detí, tri však zomreli ešte v detskom veku a syn Ján 
Emanuel (1817-1824) tragicky zahynul na rodinnom majetku v Zabare ("keď s kamaráty pre
skakovali obilnú jamu, upadol do nej a uhorel")/17/. Dospelého veku sa tak dožili len dvaja 
bratia - Juraj (1811-1880) a Štefan (1822-1892). 

1. Pečať Jána Daxnera (1780-1847) z r. 1812 
(ŠUBA Banská Štiavnica). 
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Juraj, prvý a najstarší z detí Mateja Daxnera, bol advokátom. Pôsobil v stoličnej správe, 
v r. 1850-52 ako hlavný slúžny, pričom sa venoval hospodáreniu na rodinnom statku v Tisov
ci. Od r. 1852 bol inšpektorom ev. cirkvi v Tisovci, venoval sa aj kultúrno- a hospodársko-
osvetovej činnosti. V memorandovej akcii r. 1861 sa zúčastnil na tvorbe návrhu slovenských 
požiadaviek za Tisovec a patril tiež medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej. Ján Fran-
cisci o ňom v r. 1898 napísal, že bol "tuhý a prchkej povahy človek" a že "až do štatariálneho 
procesu v Plešivci (išlo o súd s jeho bratom Štefanom Markom, J. Francisci-Rimavským a M. 
Bakulínim - pozn. aut.), bol ako zeman maďarského, vlastne vlasteneckého, ale Slovákom nie 
nepriateľského a naskrze nie maďarónom alebo renegátom vlastného zmýšľania a držania sa, 
avšak skrze tú pravotu stal sa úprimným, preniknutým, verejne osvedčeným a uznaným Slová
kom a podporovateľom slovenských záležitostí, nadovšetko revúckeho gymnázia"/18/. 

Bol dlho slobodným, oženil sa pomerne neskoro, 47-ročný, s tisovskou rodáčkou Má
riou, rod. Rosiarovou. Pochádzala zo zámožnej roľníckej rodiny Jakuba Rosiara a Júlie, rod. 
Dianiškovej a vyše 15 rokov bola vydatá za istého Ladislava Rosiara. Civilný súd v Rimavskej 
Sobote ich však 30. novembra 1857 rozsobášil. Asi pol roka predtým sa jej totiž narodil syn 
(Samuel), ktorého otcom bol Juraj Daxner (jeho meno bolo do matriky narodených vpísané do
datočne)/^/. Nový sobáš - s Jurajom Daxnerom - sa potom konal 15. mája 1858 v Tisovci. 
Mária Daxnerova sa popri bežných domácich povinnostiach začala venovať aj osvetovej práci. 
Publikovala rôzne marvoučné články a poviedky, bola patrónkou revúckeho gymnázia a jeho 
profesorov podporovala aj vtedy, keď to azda najviac potrebovali - po zatvorení školy. Svojho 
manžela, ktorý zomrel v r. 1880 "následkom prsných kŕčov", prežila o dvadsať rokov. 

Ich prvý syn, spomenutý Samuel Daxner (1856-1949), sa narodil v Banskej Štiavnici 
(Mária bývala v tom čase v Štiavnických Baniach, vo vtedajšom Vindšachte). Samuelov brat 
Ján, ktorý sa narodil v Tisovci, pomerne mladý, 33-ročný v r. 1893 v psychickej depresii dob
rovoľne ukončil svoj život. Samo (ako ho domácky a neskôr i úradne volali) tak ostal v tejto 
línii jediným pokračovateľom rodu. Bol právnikom, významne sa angažoval v mnohých kul
túrnych a politických aktivitách na prelome storočí i po vzniku ČSR (v r. 1922-25 bol o.i. se
nátorom Národného zhromaždenia). V knihe, ktorú viedli o gemerských "panslávoch" a ktorú 
našiel na župnom úrade v Rimavskej Sobote, bol evidovaný ako "Prefíkaný, rozvážny človek, 
ktorý iným rady dáva a prefíkane sa vždy prispôsobuje zákonom"/20/. Jeho manželka Oľga 
(Oľga Marína) pochádzala zo známej slovenskej rodiny Ormisovcov. Jej otec, Samuel Ormis, 
bol významným kultúrnym pracovníkom, bývalým učiteľom revúckeho gymnázia. Sama sa ne
skôr tiež zapojila do kultúrnych aktivít, o.i. ako funkcionárka Živeny v Tisovci. Z manželstva 
Samuela a Oľgy Daxnerovcov pochádzal syn Vladimír a dcéry-dvojičky Milena (Milena Oľga) 
a Božena. Milena, "slabá už od narodenia", v útlom veku zomrela. Božena (1892-1987) sa vy
dala za Emila Hanesa z Tisovca, syna ev. farára Samuela Hanesa a Emy Teodórie, rod. Herma-
novej. Posledné roky svojho života prežila v Prahe, kde i zomrela. Emil Hanes pôvodne študo
val teológiu v Prešove, z národnostných dôvodov bol však v r. 1900 zo školy vylúčený. Po 
vzniku ČSR od r. 1919 pôsobil ako župný radca a od r. 1923 ako okresný náčelník v Rimav
skej Sobote/21/. 

Vladimír, jediný mužský potomok Sama Daxnera študoval na niekoľkých gymnáziách 
(Kyjev, Brašov, Nový Sad) a na právnickej fakulte v Budapešti. Počas 1. svetovej vojny padol 
do ruského zajatia, vstúpil do čs. légií a stal sa ich spolutvorcom. Po vzniku ČSR sa venoval 
prevažne kultúrnej a osvetovej práci a neskôr sa významnou mierou zapojil do protifašistické
ho odboja. Z Ruska, z Irkutská, si priviedol aj svoju prvú manželku - klaviristku Ľudmilu, rod. 
Žerbakovovú (1888-1953). Bola dcérou ruského dôstojníka. Jeho druhá manželka Anna, rod. 
Fajnorová, pôsobila ako redaktorka predvojnovej Novej dennice, neskôr Slovenskej, resp. Čs. 
tlačovej kancelárie/22/. Z tohto manželstva pochádza dcéra Gordana, dnes žijúca v Žiline, kto
rá túto vetvu Daxnerovcov uzatvára. 
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Kým Juraj (1811-1880) bol najstarším, Štefan (1822-1892) bol zase najmladším zo sy
nov Jána Daxnera. Pri krste dostal ďalšie dve mená - August a Július, a neskôr, medzi štúrovca
mi ešte jedno, ktoré potom aj používal. Do povedomia sa teda dostal ako Štefan Marko Dax-
ner. Bol nepochybne najvýraznejšou osobnosťou rodu, jedným z najvýznamnejších predstavite
ľov slovenského politického života druhej polovice minulého storočia. Jeho životné osudy 
a pôsobenie boli spracované v niekoľkých prácach, spomenieme tu preto len fakty ktoré bez
prostredne súvisia s našou témou, inde sa im nevenovala väčšia pozornosť, alebo boli podané 
skreslene. 

Po zložení advokátskej skúšky v Pešti r. 1846 začal mladý Štefan Marko pôsobiť ako 
advokát vo svojom rodisku Tisovci a od r. 1850 ako zástupca štátneho komisára Gemersko-
malohontskej župy v Rimavskej Sobote. Niekedy v tomto období (pred 1.7.1857, presný dá
tum sa nám nepodarilo zistiť) pracoval ako "fiškus" v Novom Meste pod Šiatrom, kde sa aj 
oženil. Július Botto, jeho neskorší životopisec, tento fakt i Daxnerovo manželstvo opísal nasle
dovne: "v Slovenskom Novom Meste (dnes je rozdelené hranicou na Slovenské Nové Mesto 
a Sátoraljaújhely - pozn. aut.) vstúpil do manželského stavu so zemianskou slečnou Pavlínou 
Štepán de Nagy Várad, vychovanou tamže v maďarsky zmýšľajúcom dome farkašovskom, kto
rú ale svojím vplyvom a silou svojho čistého presvedčenia priviedol ta, že jej spanilomyslne 
šľachetná duša splynula v každom ohľade s jeho dušou... Manželstvo bolo veľmi šťastné a po
žehnané až do smrti"/23/. Pavlína Štepánová, táto "bohatá Rusínka", ako sa povrávalo vo vte
dajších národných kruhoch, pochádzala z veľkostatkárskej (v porovnaní s Daxnerovcami star
šej) zemianskej rodiny s pôvodnými majetkami v Biharskej stolici (Nagyvarad v ich predikáte 
je dnešná rumunská Oradea). V 19. storočí žili členovia tohto rodu aj v Zemplíne - v Markov-
ciach, vo Veľkých a Malých Raškovciach i v Sátoraljaújhely, kde zastávali významnejšie posty 
v župnej správe (v Sátoraljaújhely žil v čase Daxnerovho sobáša istý Michal Štepán, jeho vzťah 
k Daxnerovej manželke sa nám však zatiaľ nepodarilo zistiť) /24/. 

Manželia Daxnerovej mali spolu 8 detí. Prichádzali na svet na viacerých miestach, pod
ľa toho, kde práve Štefan Marko Daxner pôsobil (Tisovec, Nagykálló, Rimavská Sobota, Deb
recín). Dospelého veku sa dožili len 2 synovia a 2 dcéry. Staršia Anna (1858-1930) sa vydala 
za popredného kultúrneho pracovníka, neskôr biskupa ev. cirkvi na Slovensku Juraja Janošku 
(1856-1930). Sama bola spisovateľkou pre mládež, spolupracovala so ženskými spolkami a ich 
časopismi (Živena, Dennica) /25/. 

Ďalšia dcéra Oľga (1874-1952) sa v r. 1898 vydala za súdneho adjunkta v Náchode, 
Eduarda Hubáčka (1863-1919) /26/. Mladší zo synov, ktorý niesol otcovo meno - Štefan Mar
ko (1866-1933) a ktorého sme už spomínali v súvislosti so záujmom o históriu rodiny, pôsobil 
po 1. svetovej vojne ako komisár okresného politického úradu v Rimavskej Sobote a ako cir
kevný inšpektor v Píle angažoval sa aj v cirkevných záležitostiach. Zomrel po dlhotrvajúcej 
chorobe v r. 1933. S manželkou Elenou, rod. Albiniovou (7-1920) mal syna Štefana, ktorý 18-
ročný zomrel, a dcéru Xéniu, vyd. Daxnerovu, ktorá - dnes 83-ročná - žije v Košiciach. 

Posledný z detí Štefana Marka a Pavlíny Daxnerovcov, syn Ivan (Ivan Štefan; 1860-
1935), pôsobil ako hlavný riaditeľ Tatra banky v Martine. Ochrana jej pohľadávok ho krátko 
pred vypuknutím 1. svetovej vojny priviedla do USA, kde sa významne zapojil do činnosti 
krajanských spolkov a organizácií (v r. 1914-17 bol hlavným tajomníkom Slovenskej ligy, 
v tej dobe vrcholnej reprezentantky krajanského národného hnutia) a do aktivít, ktoré vyústili 
do vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov (bol signatárom Clevelandskej i Pittsburg-
skej dohody). Po návrate z USA žil v ústraní, od r. 1925 na dôchodku v Tisovci. Jeho manžel-

2. Juraj Daxner (1811-1880), statkár a hlavný slúžny v Tisovci (ALU MS). 
3. SlefanJAarko Daxner (1822-1892) s manželkou Pavlínou Štepánovou de Nagyvarad (ALU MS). 
4. Dom Štefana Marka Daxnera v Tisovci (ALU MS). 
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ka Ľudmila, rod. Jesenská (krstená ako Ľudmila Mária Žofia, 1863-1941) pochádzala z rodiny 
martinského advokáta a kultúrneho pracovníka Jána Jesenského-Gašparé (bola vnučkou Karola 
Kuzmányho, nevlastnou sestrou spisovateľa Janka, prekladateľa Fedora a politika Vladimíra 
Jesenskovcov). Ani jej neboli vzdialené kultúrne aktivity - venovala sa napr. ochotníckemu di
vadlu, pôsobila v Slovenskom spevokole v Martine. Z ich detí najmä Viera, vyd. Bukvová, 
Igor, Milan a Cyril sa výrazne zapojili do kultúrneho a politického života na Slovensku počas 
1. ČSR, 2. svetovej vojny i po nej. 

Viera (1892-1962), manželka geometra Jána Bukvu, žila po návrate z USA striedavo 
v Martine a v Bratislave a venovala sa najmä prekladateľskej práci (prekladala z anglickej 
a americkej literatúry)/27/. Milan pôsobil ako staviteľ, Cyril a Igor ako právnici. Všetci sa po
čas druhej svetovej vojny významne angažovali v protifašistickom odboji. Cyril zomrel niekoľ
ko týždňov po oslobodení na následky väznenia v koncentračnom tábore Mauthausen. Milan 
sa v r. 1945 stal šéfom prezídia Povereníctva verejných prác a dopravy a neskôr pôsobil ako 
staviteľ v rôznych funkciách v Košiciach. Igor prijal funkciu predsedu Národného súdu v Brati
slave, potom Najvyššieho súdu v Prahe. Jeho manželstvo bolo bezdetné, po smrti brata Cyrila 
si však adoptoval jeho syna rovnakého mena. Potomkovia ostatných súrodencov - s výnimkou 
Ivana, ktorý zomrel mladý a tiež bezdetný v Bratislave, a vrátane Štefana, ktorý bol technic
kým správcom Dielne na náradie a kultúrnym dejateľom v Martine - žijú dnes na viacerých 
miestach Slovenska: v Martine, Tisovci, Košiciach, Banskej Bystrici a v Žiline. 

Ak zhrnieme uvedené a zohľadníme i ďalšie zistené skutočnosti, môžeme výsledky náš
ho doterajšieho výskumu o Daxnerovcoch sumarizovať do nasledovného prehľadu. Na základe 
tvaru priezviska a jeho výskytu v lokalitách s nemeckou kolonizáciou, pripúšťame myšlienku 
o ich nemeckom, saskom pôvode. Domnievame sa však, že v 17. storočí, kedy sa s nositeľmi 
tohto priezviska (Daxner, Taxner) stretávame na našom území na viacerých miestach, predsta
vovali už dlhodobo udomácnený živel. V uvedenom období žili najmä v oblasti Brezna -
v Hronci a v Čiernom Balogu ako príslušníci katolíckeho, v Brezne aj a neskôr výlučne evan
jelického vierovyznania. Spoločnou pre mnohých z nich bola práca v lesoch, charakteristická 
pre obyvateľov Horehronia, ktorej sa venovali ako drevorubači alebo drevárski majstri. 

Kým Daxnerovci z obcí sa s úpadkom baníctva a s ním i ťažby dreva v 2. polovici 17. 
a začiatkom 18. storočia "posedliačili", primkli k pôde, ich breznianski príbuzní, ktorým sa po
darilo posilniť svoje spoločenské pozície aj povýšením do šľachtického stavu (1665), sa preo
rientovali na remeslá (v 18. storočí máme v Brezne doložených Daxnerovcov čižmárov, bedná-
rov a mäsiarov). V sledovanom období mali v meste stabilné a relatívne vplyvné postavenie, 
ktoré charakterizovali príbuzenské zväzky s inými remeselníckymi a vzdelaneckými (evanje
lickými učiteľskými a farárskymi) rodinami, ako i účasť na správe mestských záležitostí (viace
rí Daxnerovci boli senátormi mestského magistrátu). 

Už v 17. storočí sa s Daxnerovcami stretávame aj na iných miestach Zvolenskej stolice 
(v r. 1622 napr. v Banskej Bystrici, v r. 1678 a 1681 vo Zvolene) v nasledujúcom období tiež 
v ďalších stoliciach Uhorska, vrátane dolnozemských. Prechádzali najmä na Gemer (do Ratko-
vej, Klenovca, Nižnej Slanej, Rožňavy, Tisovca), nachádzame ich v Somoďskej (Nemespátró), 
Hevešskej (Biikkszenterzsébet), Novohradskej (Zelené pri Poltári), Spišskej (Levkovce), Šariš
skej (Ondrašovce) i v Tekovskej stolici /28/. Ich príbuzenské vzťahy k breznianskym Daxne-
rovcom sa niekde dajú presne určiť, inde - keďže ide zväčša o šľachticov - ich môžeme predpo
kladať. Zo všetkých Daxnerovcov sa spoločensky najvýraznejšie presadila vetva, príslušníci 
ktorej od 60-tych rokov 18. storočia žili v Tisovci, v 19. storočí významne ovplyvňovali kul
túrny, politický a hospodársky život na území dnešného Slovenska a neskôr i v Českosloven
sku. 

5. Samuel Daxner (1856-1949) s manželkou Oľgou, rod. Ormisovou, dcérou Boženou a synom Vladimí
rom (ALU MS). 

6. Ivan Daxner (druhý sprava, 1860-1935) s M. R. Štefánikom (uprostred) a ďalšími krajanskými pracov
níkmi vo Washingtone (ALUMS). 
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Poznámky 

1. Hleba, E.: Štefan Marko Daxner. Život a dielo v dokumentoch. Martin 1976, s. 19. 
2. Tamže, s. 19, tiež list Štefana Daxnera ml. Júliusovi Bottovi z 5.10.1904. Archív literatúry a ume

nia Matice slovenskej (ALU MS), 33 A 11. Nepodarilo sa nám zistiť, ktorý z Daxnerovcov a kedy 
začal pôsobiť na Dolnej zemi. Podľa rodinnej tradície ešte otec Š.M. Daxnera udržoval styky so 
svojimi dolnozemskými príbuznými. 

3. Haan, Ľ.J.: Vlastný životopis, rkp. - jeho strojopisný preklad z maďarčiny nám poskytol Mgr. 
Zdenko Ďuriška. Podľa tejto tradície mali Daxnerovej prísť do "hornej Panónie" ešte ako pohania 
za franského panovníka Karola Veľkého. 

4. Pri výskume v 17.-19. storočí sme sa opierali o cirkevné matriky z Brezna, Lopeja, Tisovca, Poltá-
ra, Brzotína a Banskej Štiavnice uložené v Štátnom oblastnom archíve (SOBA) v Banskej Bystrici 
a súpisy obyvateľov Brezna z r. 1715-1804 v Štátnom okresnom archíve (SOKA) Banská Bystrica 
- pobočka v Brezne. Využili sme tiež údaje z kartotéky k Historickému slovníku slovenského ja
zyka v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, z ALU MS a bohatú dokumentá
ciu Biografického ústavu Matice slovenskej (Archív BiÚ MS; kartotéka biografických záznamov, 
biografické dotazníky, úmrtné oznámenia, genealógie a iné dokumenty so vzťahom k Daxnerov-
com). Pri štúdiu vývoja rodiny v 19.-20. storočí a ojedinelé i v staršom období sme mohli siahnuť 
po literatúre (v prípade biografií významnejších Daxnerovcov o.i. po Slovenskom biografickom 
slovníku 1. Martin 1986). Informácie o členoch posledných generácií rodu nám poskytli p. Ing. 
Milan Daxner z Tisovca, p. Gordana Daxnerova zo Žiliny a p. Anna Irena Wagnerová, rod. Haa-
gová z USA (prostredníctvom p. MUDr. Evy Škutchanovej, rod. Sorokovej z Martina). Všetkým, 
ktorí nám vyšli v ústrety, touto cestou ďakujeme. 

5. Odpis nobilitačnej listiny z 2.5.1908 a jej slovenský preklad sú uložené v ALU MS (M13 F5, M13 
Fl 1). Jej text bol zverejnený 3. septembra 1665 na stoličnom zhromaždení vo Zvolene. Daxnerov-
ci nobilitáciou dostali aj právo používať erb (jeho popis pozri napr. v Kempelen, B.: Magyar ne-
mes esaládok 3. Budapest 1912, s. 259, novšie tiež podľa pečate Jána Daxnera z Tisovca z r. 1812 
Žilák, J.: Na margo genealógie rodiny Daxnerovej. Obzor Gemera-Malohontu, 23, 1992, č. 4, s. 
172). S ich nobilitáciou však nesúviselo aj udelenie majetku; Daxnerovci patrili do skupiny tzv. 
armalistov (tých, ktorí získali armáles, nobilitačnú listinu, nie však súčasne majetky). 

6. Meliórisz, B.: Nehat adat a Daxner család tôrténetéhez. Turul, 16, 1898, s. 144. Autor uvádza, že 
na nemecký pôvod Daxnerovcov poukazuje už ich meno, azda odvodené od slova Dachs - jazvec, 
ktorý sa dostal aj do erbu rodu. 

7. Zivuska, J.: A besztercebányai m. kir. erdôigazgatóság régi okirataimak, tartalomjegyzéke. Besz-
tercebánya 1906, s. 110,111,113, 118,120. 

8. Meliórisz, B.: c.d., s. 144-145 (tam tiež bližšie o tejto vetve rodu); SOBA Banská Bystrica, fond 
Zvolenská župa, B9, č. 66, tiež Acta nobilitaria 1724-1749, fasc. III, č. 1-17, škatuľa 781. 

9. Rapoš, K.: Dejiny cirkvi ev. a. v. breznianskej (v súvise s dejinami mesta Brezna n. Hr.). Liptov
ský Sv. Mikuláš 1938, s. 62,63. 

10. Tamže, s. 48-49. 
11. Daniel (nar. 26.2.1677) bol prvýkrát ženatý s Katarínou, rod. Šimoňovou (Simony), druhýkrát so 

Žofiou rod. Poliakovou (Poljak). Z prvého manželstva pochádzali deti Judita a Matej, z druhého 
Daniel, Jeremiáš, ženatý so Žofiou Stranskou, a Ján. Vetvu sme ďalej nesledovali. 

12. Pavol mal v manželstve s Ráchel, rod. Faškovou deti Michala, Jána, Zuzanu a znova Michala. Ján 
mal v manželstve s Evou, rod. Ochrnialovou (Ohrnjal) Jána, Daniela, Máriu, opäť Jána a Ondreja. 
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Mária (nar. 19.3.1768) sa vydala za farbiara Mateja Banku (1761-1817), brata v texte spomínané
ho ev. farára Jána Banku (nar. 1759) a príležitostného veršovníka (Slovenský biografický slovník 
1. Martin 1986, s. 136). 

13. ALU MS, 33 A 11. 
14. Skúšal napr. šťastie pri vyhľadávaní drahých kovov v lokalitách Huta a Rástoka, na šachte a štôlni 

v Korimove, Obadovom očku, v Dúhovej i v doline Roveň pod Bukovým dielom v tisovskom 
chotári. Žilák, J.: c.d., s. 172. 

15. Hleba, E.: c.d., s. 19. 
16. ALU MS, 33 A 11. Matkou Anny M. Bankovej bola Katarína, rod. Laučeková, dcéra známeho 

cirkevného dejateľa Martina Laučeka a Anny, rod. Majorovej. Sestra tejto Kataríny, Zuzana, sa 
vydala za Jána Šafárika, ktorý bol bratom Pavla Jozefa Šafárika. K týmto príbuzenským vzťahom 
pozri Ďurovič, J.: Martin Lauček. Tolerančný kňaz - spisovateľ. Myjava 1933, s. 48 a heslá o Šafá-
rikovcoch v Slovenskom biografickom slovníku 5. Martin 1992, s. 423-426. 

17. ALU MS, Daxner, S.: Životopisy, 80 H 11. Zabar (Tót Zabar) v Novohradskej stolici dostal údaj
ne ako "križmu" - krstný dar Š.M. Daxner od matkinej tety Barbory Sontaghovej, rod. Laučekovej 
a ovd. Michnaiovej. Jej druhým manželom bol vrchný stoličný notár, od r. 1814 inšpektor žele
ziarskej spoločnosti Rimavská koalícia so sídlom v Rimavskom Brezové a do r. 1814 tiež vrchný 
inšpektor gemersko-malohontského seniorátu Michal Szontagh (1753-1816). Manželstvo bolo 
bezdetné a zrejme z týchto dôvodov sa B. Szontaghová rozhodla darovať majetok Daxnerovcom. 
Podľa Š. Daxnera ml. (ALU MS, 33 A 11) spolu s ním údajne Daxnerovci získali aj právo použí
vať pôvodne Szontaghovský pridomok "zabari", "de Tóth Zabar" (získal ho Michal Szontagh spo
lu s bratom v r. 1756). V tvare Zabarský ho skôr vo forme pseudonymu ako predikátu používal 
Š.M. Daxner. Hospodársky ťažko spravovateľný Zabar sa neskôr stal predmetom majetkového 
sporu medzi ním a jeho bratom Jurajom, ktorý nakoniec vyústil do predaja tohto majetku. - Szon
tagh, D.: Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási tôrténete és oklevelel. Pest 1864, s. 39, 
41; Ďurovič, J.: c.d., s. 48; Archív BiÚ MS. Daxner, Štefan Marko - rodokmeň rodiny Daxner. 

18. Ormis, J.V.: Ján Francisci o Troch sokoloch Ľudovíta Kubániho. Sborník Matice slovenskej, 13, 
1935, s. 480. 

19. Záznam o narodení bol v matrike urobený 5. mája 1856. Samuel Daxner však tvrdil, že sa narodil 
4. mája a v tento deň oslavoval aj svoje narodeniny. List Sama Daxnera J.V. Ormisovi, ALU MS, 
80 H 3. 

20. Ormis, J.V.: Marina Ormisová spomína. Martin 1979, s. 140, tiež ALU MS, 80 H 3. 
21. Ich deťmi boli univerzitný profesor, právnik a politický pracovník JUDr. Dalibor Hanes, Svetoboj 

Hanes, Vladimíra, vyd. Nováková a Ľuba, vyd. Rosenauerová. 
22. Anna Fajnorova bola dcérou právnika a politika JUDr. Vladimíra Fajnora. Z prvého manželstva s 

Frankom Wollmannom (1888-1969) mala syna Prof. PhDr. Slavomíra, CSc, profesora Karlovej 
univerzity v Prahe. 

23. Hleba, E.: c.d., s. 83. 
24. Nagy, L: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 10. Pest 1863, s. 365-366. 
25. Z manželstva pochádzali JUDr. Juraj Janoška (1882-1945), advokát a neskôr verejný notár, Miloš 

(1884-1964), učiteľ, neskôr školský inšpektor, Anna (1889-1903) a Oľga, vyd. Albiniová (nar. 
1897). Údaje o ďalších potomkoch pozri Archív BiÚ MS, c.p. 

26. Deti Oľga, vyd. Látová (1897-1937), Eduard (1901-1964), Vera, vyd. Chlebovská (nar. 1904), 
Ljuba, vyd. Slavíčková (nar. 1905), Dáša, vyd. Bittnerová (1913-1993). Údaje o ďalších potom
koch pozri Archív BiÚ MS, c.p. 

27. Ich deti boli Ján (1913-1965), pplk. Vladimír (1915-1985), Viera, vyd. Pietrová (1916-1959) 
a MUDr. Branislav (1918-1961). Údaje o ich potomkoch pozri v rozrode rodiny Ivana Daxnera 
a Ľudmily Jesenskej, spracovanom p. Oľgou Furdíkovou, rod. Sedílkovou (1989). Za jeho poskyt
nutie ďakujeme Mgr. Zdenkovi Ďuriškovi. 

28. Pozri napr. Kempelen, B.: c.d. a tam uvedenú ďalšiu literatúru. 
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Tabuľka 1 

x 

(?-pred 17.7.1665) 
I Daniel 

(asi 1579-po 20.11.1674) } e r e m i á š 

(asi 1607-1671) 

Michal Daniel Matej Juraj Ján Jeremiáš 
(okolo 1640-pred 6.10.1686) 
Judita Stehlová 

. . . , , I 

Michal Ján Matej 
(1660-1664) (1663-1734) (1666-1713) 

Anna (Mária) 
Fabriciusová 
(1667-?) 

, I , 

Jeremiáš Michal Daniel 
(1669-1671) (1670-?) (1677-?) 

1 Katarína Šimoňová 
(asi 1684-1715) 
2 Žofia Poliaková 

Helena 
(1698-1703) 

Ján 
(1705-1775) 
Katarína Dolňanová 
(1705-pred 12.1773) 

Anna 
(1725-1732) 

Ján 
(1728-1732) 

Pavol 
(1734-?) 
Ráchel Fašková 

Ján 
(1737-?) 
Eva Ochrnialová 

Matej 
(1740-1815) 
Zuzana Štôsiková 
(1744-1819) 

Andrej Matej Matej 
(1762-1767) (1765-1767) (1769-1769) 

Mária 
(1772-?) 

Zuzana Samuel 
(1770-1772)(1774-1778) 

Juraj Zuzana 
(1783-1788) (1785-1789) 

Júlia Ján Anna-
(1778-?) (1780-1847) (1788-1788) 
Ján Banko Anna Mária Banková 
(1759-?) (asi 1790-?) 

Juraj 
(1811-

I Tab. 21 
1880) 

Ján 
(1812-1815) 

Mikuláš 
(1814-1819) 

Ján 
(1817-1824) 

Lívia 
(1820-1821) 

Štefan 
(1822-1892) 

I Tab. 2 I 
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Tabuľka 2 

Juraj 
(1811-1880) 
Mária Rosiarová 
(1822-1901) 

Štefan 
(1822-1892) 
Pavlína Štepánová 
(1838-1895) 

Samuel Ján Štefan 
(1856-1949) (1860-1893) (1857-1862) 
Oľga Ormisová 
(1867-1927) 

I I I 
Vladimír Milena Božena 
(1888-1971) (1892-1893) (1892-1987) 
1 Ľudmila Žerbakovová Emil Hanes 
(1888-1953) (1882-1968) 
2 Anna Fajnorová 
(1902-1984) 

I 
Gordana 
(1947) 
Štefan Daxner 
(1940) 

n i i i 
Anna Ivan Milina Ofga 
(1858-1930) (1860-1935) (1862-1878) (1864-1885) 
Juraj Janoška Ľudmila Jesenská 
(1856-1930) (1869-1941) 

I 

Štefan 
(1888-1931) 
Ofga Rollová 
(1887-1956) 

I 
Jela 
(1924-1993) 
Jozef Sorok 
(1925) 

Ivan Viera 
(1890-1938) (1892-1962) 
Anna Haagová Ján Bukva 
(1908) (1877-1945) 

Štefan 
(1866-1933) 
Elena Albiniová 
(7-1920) 

Mikuláš 
(1869-1873) 

Oľga 
(1874-1952) 
Eduard Hubáček 
(1863-1919) 

Štefan 
(1906-1925) 

I 
Xénia 
(1910) 
Cyril Daxner 
(1904-1945) 

Igor 
(1893-1960) 
Klaudia Rusanová 
(1898-1974) 

Milan 
(1901-1979) 
1 Pavlína Gegová 
(1901-1959) 
2 Anna Milcová 
(1914-1976) 

Cyril 
(1904-1945) 
Xénia Daxnerova 
(1910) 

Mikuláš 
(1896-1902) 

r T 
1 Milan 2 Peter Eva Cyril Ivan Štefan 
(1924) (1948) (1934-1989) (1936-1991) (1938) (1940) 
Mária Venclová Ivana Vrbenská Mária Potančoková Božena Subovičová Gordana Daxnerova 
(1924) I , (1943) (1954-1987) (1947) 

Dušan 
(1952) 
Ofga Krivošová 
(1955) 

Zuzana 
(1954) 

Dušan 
(1979) 

Marož 
(1983) 

Alena 
(1973) 

Klára 
(1974) 

Jarmila 
(1967) 

Marko 
(1970) 

Ivan 
(1985) 
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NEZNÁME ERBY RODOV Z BRATISLAVSKEJ STOLICE 
Frederik Federmayer 

Napriek tomu, že Bratislavská stolica patrila medzi stolice s najväčším počtom šľachty 
v Uhorsku, rody v nej pôsobiace nemáme doposiaľ" dostatočne spracované. V snahe prispieť as
poň čiastkovými informáciami k ďalšiemu štúdiu tejto problematiky publikujeme údaje o 15 
doteraz neznámych heraldických pečatiach, ktoré sme našli v rôznych rodových archívoch. 

1. ALAGOVIČ. Prvým známym členom tohto rodu pochádzajúceho z Nitrianskej stoli
ce je Martin, v roku 1694 povýšený do šľachtického stavu. V 18. storočí bývali Alagovičovci 
v Malženiciach. Za najvýznamnejšieho z nich sa považuje Alexander (1760-1837), bernolá
kovský národovec a záhrebský biskup. Rodový erb z roku 1729 poznáme z pečate Štefana, kto
rý pôsobil v Bratislavskej stolici. Tvorí ho na trojvrší stojaca holubica s roztiahnutými krídla
mi a s ratolesťou v zobáku. Klenotom erbu je rameno so šabľou. (SNA Bratislava. Fragmenty 
rôznych rodových písomností). 

2. ANTAL Z TEJEDU. Antalovci pochádzali zo Žitného ostrova. Svoj prídomok odvo
dzovali od dnes nejestvujúcich osád Csattejed a Moltejed, na ktoré dostali donáciu údajne už 
v roku 1434. Ide o starobylý (prvé zmienky o ňom sú z roku 1379), no zároveň chudobný 
a nevýznamný rod. Jeho erb nachádzame na pečati Gregora Antala z roku 1749. Tvorí ho štít, 
v ktorom kráča šabľou ozbrojený dvojchvostý lev. Klenotom je z koruny vyrastajúci husár so 
šabľou. (SOBA Bratislava. Archív rodu Konde z Blažova). 

3. ENEDY (Enyedy). Z množstva rodov nesúcich toto meno jeden pochádza aj z Brati
slavskej stolice. Meno prevzal z názvu osady Enyed, ktorá splynula s obcou Kútniky na Žit
nom ostrove. Prví členovia rodu sú známi z 15. storočia. Ešte v roku 1717 sa ako vlastník uve
denej osady spomína Baltazár Enedy. Neskoršie zmienky o rode sa strácajú a môžeme predpo
kladať, že vymrel. Zachovala sa nám pečať Juraja Enedyho z roku 1670, ktorý bol v roku 1673 
slúžnym Bratislavskej stolice. Štítové znamenie i klenot jeho erbu tvorí kráčajúci grif. (SOBA 
Bratislava. Archív rodu Konde z Blažova). 

4. FARKAŠ Z KAZUBU (Farkas). Z množstva samostatných rodov Farkašovcov tí, 
ktorí používali prídomok z Kazubu, sa považujú za šľachtu Zemplínskej stolice. Do šľachtické
ho stavu boli povýšení Martin a Andrej v roku 1627. Lokalitu Kazub sme v Zemplíne nenašli, 
môže však ísť o skomolený názov tamojšej obce Kožuchov (maďarsky Kasuh). Do Bratislav
skej stolice sa rod dostal v 18. storočí - usídlil sa v okolí Trnavy. Jeho erb poznáme z pečate 
Anny, dcéry Samuela Farkaša, kapitána Čonkabergovho pluku, z roku 1781. Hlavným štíto
vým znamením je z pahorku vyrastajúci fénix, ktorý sa nachádza i v klenote erbu. (SOBA Bra
tislava. Archív rodu Broďáni z Brodzian). 

5. FÚLÔP. Priezvisko Fiilôp bolo v Uhorsku veľmi rozšírené. V Bratislavskej stolici 
však žili len Fiilôpovci, ináč Ladániovci, povýšení do šľachtického stavu v roku 1659. Z roku 
1696 poznáme pečať Adama Fúlôpa, ktorého erb tvorí z pažite na jedlu skáčuci jeleň s hrudou 
prestrelenou šípom. Klenotom je jeleň zo štítu. Napriek tomu, že spomínaný Adam žil v našej 
stolici, jeho príslušnosť k Fúlôpovcom nobilitovaným v roku 1659 musí objasniť až ďalší vý
skum. (SOBA Bratislava. Kongregačné písomnosti Bratislavskej župy - rok 1696). 
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6. GECEL (Geczell). Zatiaľ jediným známym členom rodu je Uršula, manželka podpa-
latína, baróna Leonarda Amadeho. Genealógovia sa domnievajú, že azda pochádza z rodu Per-
cel (Perczel), no erb ukazuje, že je členkou úplne nového rodu. Jej erb poznáme z pečate 
z roku 1648. Prestavuje ho v štíte kráčajúci lev, ktorý, umiestnený medzi jelením parožím, tvo
rí aj klenot. (SNA Bratislava. Archív rodu Ziči z Voderiad). 

7. HED1 (Hegyi). Hediovci sa pokladajú za starobylý rod Bratislavskej stolice, ktorého 
pôvod musíme hľadať pred 15. storočím. Ich základným majetkom sa stala osada Hegy, dnes 
miestna časť Čierneho Brodu (Vizkeletu). Z členov rodu je nám známy Sandrinus, v roku 1504 
slúžny Bratislavskej stolice. Erb rodu poznáme z pečate Štefana, ktorú odtlačil v roku 1688. 
Tvorí ho na pahorku stojaci holub, držiaci v zobáku tri klasy. Rovnaké znamenie sa nachádza 
i v klenote. Obsah erbu potvrdzuje starobylosť tohto rodu. (SNA Bratislava. Archív rodu Ziči 
z Voderiad). 

8. HODOŠI (Hodossy). Tento starý rod pochádza zo Žitného ostrova, z tamojšej dediny 
Hodoš (od roku 1948 Vydrany). Najstaršiu zmienku o jeho predkoch nachádzame už v roku 
1279. V 17. storočí sa s Hodošiovcami môžeme stretnúť i v Nitrianskej a Tekovskej stolici. 
V Bratislavskej stolici v 19. storočí vlastnili majetky v Grinave (dnes Myslenice). Erb rodu 
poznáme z viacerých pečatí jeho členov, pôsobiacich v Nitrianskej a v Tekovskej stolici. Zatiaľ 
najstaršou z nich je pečať Štefana z roku 1698. Štítové znamenie na nej tvoria dva prekrížené 
meče, na ktorých sú striedavo pod sebou položené dve ryby s háčikom v ústach a dva polme
siace. Celé znamenie po stranách dopĺňajú dve šesťcípe hviezdy. Klenot tvoria tri pštrosie perá. 
(SNA Bratislava. Archív rodu Brunswick z Dolnej Krupej). 
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9. HUZÓ. Huzóvci sú dosiať velmi málo známym rodom. V Bratislavskej stolici sa ob
javujú v 17. storočí. Žofia, dcéra Jána Huzóa, žijúceho v Trnave, bola manželkou známeho 
uhorského právnika a pedagóga (Slovákom však neveľmi nakloneného) Michala Benčika. Istí 
Huzóvci žili v roku 1754 aj v Marmarošskej stolici. Erb rodu poznáme z pečate Imricha, ktorú 
odtlačil v roku 1685. Tvorí ho dvakrát delený štít. V jeho hlave je vyrastajúci grif, držiaci rato
lesť, s hviezdou v pravom a polmesiacom v ľavom hornom rohu. V strednej časti štítu je skal
naté trojvršie, kým v päte medzi dvoma ľaliami z trojvršia vyrastajúci dvojkríž. Klenot erbu 
tvorí z koruny vyrastajúci šabľou ozbrojený lev. (SNA Bratislava. Archív rodu Ziči z Vode-
riad). 

10. KÁLMAN. Súpis uhorskej šľachty z rokov 1754/55 eviduje v Bratislavskej stolici 5 
mužov tohto mena, no je to zároveň jediná zmienka o tomto rode. My poznáme pečať Mateja, 
prísažného prísediaceho Bratislavskej stolice z roku 1687. Jeho erb je typickým výtvarným 
produktom svojej doby. Tvorí ho medzi dvoma od seba mieriacimi delami stojaci husár. V pra
vej ruke drží meč, v ľavej zástavu. Klenot predstavuje vyrastajúci dvojchvostý lev. Vzhľadom 
na obsah erbu predpokladáme, že Kálmanovci boli nobilitovaní za vojenské zásluhy, nie však 
skôr, ako v roku 1526. (SNA Bratislava. Archív rodu Amade-Úchtritz). 

11. NASVADY Z GÚTORU (Naszvady). O Nasvadyovcoch, ktorí si pôvodne písali 
prídomok z Kurtu sa traduje, že majú pôvod v Šariši. Domnievame sa však, že pochádzajú z 
Komárňanskej stolice a svoje priezvisko prevzali z názvu mestečka Nesvady. Rod sa rozšíril v 
Bratislavskej, Gyórskej, Mošonskej a Nitrianskej stolici. Vetva usadená v Bratislavskej stolici 
začala používať prídomok z Gútoru (dnes Hamuliakovo). Erb rodu poznáme z pečate Michala, 

26 



slúžneho Bratislavskej stolice, z roku 1715. Tvorí ho pelikán stojaci na trojvrší, ktorý kŕmi 
svoje mláďatá. Klenotom sú štyri kosmo navzájom prekrížené šípy. Erb s pelikánom používali 
i Nasvadyovci z Mošonskej stolice. (SOBA Bratislava. Archív rodu Miklei). 

12. STRELÁR. V dostupnej genealogickej literatúre sme sa s týmto rodom nestretli. 
Môžeme ho považovať za rod Bratislavskej stolice, keďže Michal a Gašpar Strelárovci, študu
júci v rokoch 1625-1633 v Trnave, pochádzali zo Suchej nad Parnou a z Cífera. Erb rodu po
známe z pečate Petra, ktorý žil tiež v spomínanej stolici. Hovoriaci erb na pečati z roku 1677 
zobrazuje leva napínajúceho luk so šípom. Klenot rovnako tvorí lev, držiaci v pravej ruke šíp. 
(SNA Bratislava. Archív rodu Ziči z Voderiad). 

13. SCHIFFERER. Rod s týmto priezviskom sme zatiaľ poznali len zo Spiša. Juraj 
z tohto rodu bol povýšený do šľachtického stavu v roku 1687. Poznáme však aj starších Schif-
fererovcov. Z roku 1620 sa nám zachovala pečať Michala, mestského notára vo Svätom Jure, 
ktorého vzťah k spišským menovcom sa ukáže až po nájdení ich erbu. Jeho erb tvorí v štíte 
stojaci korunovaný medveď. Klenotom je medzi 2 chobotmi vyrastajúce štítové znamenie. 
(SNA Bratislava. Archív rodu Šeréni zo Záblatia). 

14. SENTE (Szente). Zatiaľ najznámejší rod tohto mena pochádzal z Komárňanskej sto
lice a používal prídomok z Iže (de Leányvár). Predpokladáme, že Valent Sente, ktorého pečať 
z roku 1684 sa nám zachovala, pochádzal z Bratislavskej stolice. V roku 1658 získal palatín-
skou donáciou dedinu Bodza v Komárňanskej stolici, od roku 1669 bol kráľovským protonotá-
rom, v roku 1680 už podpalatínom a od roku 1681 bratislavským podžupanom, vyslancom sto
lice na uhorskom sneme, ako aj zástupcom miestodržiteľa. Jeho erb tvorí na trojvrší stojaca ka
čica, držiaca v zobáku strapec hrozna. Rovnaký symbol je aj klenotom erbu. Podľa jeho obsahu 
usudzujeme, že Valentov rod, aj keď tiež od polovice 17. storočia sídlil v Komárňanskej stoli
ci, nebude s predchádzajúcim rodom Senteovcov príbuzný. (SNA Bratislava. Archív rodu Ziči 
z Voderiad). 

15. WANDL. V staršej genealogickej literatúre sme sa s týmto rodom nestretli. Vzhľa
dom na túto skutočnosť ťažko dnes rozhodnúť, či má pôvod v nemecky hovoriacich krajinách, 
alebo domáci, z karpatských Nemcov. Jediným dosiaľ známym členom rodu je Tobiáš žijúci 
v našej stolici. Zachovala sa nám jeho pečať z roku 1695. Erb na nej je jednoduchý - tvorí ho 
doľava bežiaci vlk s hlavou otočenou dozadu. Vlk sa nachádza aj v klenote erbu. (SOBA Brati
slava. Kongregačné písomnosti Bratislavskej župy - rok 1695). 
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TURCI V PRIEVOZE -
Milan Mišovič 

Prvá písomná zmienka o obci Prievoz ležiacej na východnom okraji Bratislavy (dnes už 
jej súčasť) je z r. 1374, kedy sa spomína ako horný prechod-prievoz (Obern Ufer) cez Malý 
Dunaj na Žitný ostrov. Starší dolný brod-prechod bol v neďalekej obci Vrakuňa. Za najstarší 
doklad o osídlení územia Prievozu sa považuje zmienka v testamente Jána Heydena z r. 1382, 
v ktorom sa uvádza, že býval pri hornom prechode (Ober Urfar). Od r. 1441 patrila do brati
slavského hradného panstva Štefana a Juraja Rozgoňovcov, kedy sa spomína ako osada Fel-
rew, neskôr bola vo vlastníctve Mikuláša Salma a po jeho smrti patrila od r. 1580 Pálfiovcom. 

Osada sa postupne zaľudňovala hlavne maďarskými obyvateľmi, ktorí podľa urbárskeho 
súpisu z r. 1570 tvorili polovicu obyvateľstva. Druhú polovicu tvorili Slováci a Nemci. Keď sa 
koncom 16. stor. do obce prisťahovali exulanti z Bavorska prenasledovaní za svoje vierovyzna
nie, boli totiž protestanti, obec získala nemecký národnostný charakter, ktorý si udržala viac-
menej až do r. 1945. Obyvatelia sa zaoberali hlavne chovom dobytka, koni, pestovaním ovocia 
v prenajatých zemepanských ovocných záhradách a povozníctvom. 

Nepokojné 17. storočie (protihabsburské šľachtické povstania, vojny s Turkami) pozna
čilo aj Prievoz. R. 1605 ho obsadili Bočkaiove vojská a po ich odchode ešte v tom istom roku 
aj cisárske. V rokoch 1619 - 1623 v nej boli rozložené vojská cisárskeho veliteľa Lichtensteina, 
ktoré strážili strategicky dôležité prechody na Žitný ostrov. Keď sa Prievoz spamätal z týchto 
vojnových udalostí, r. 1683 sa cezeň prevalilo tatárske vojsko sultána Galgu, aby sa spojilo 
s povstalcami Imricha Tôkôliho táboriacimi v Bernolákove. 

Obyvatelia Prievozu neboli podľa všetkého iba pasívnymi pozorovateľmi udalostí odo
hrávajúcich sa v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj vo vtedajšom Uhorsku, ale sa ich aj aktív
ne zúčastnili. Vo vojskách svojich zemepánov Pálfiovcov, z ktorých mnohí boli významní pro-
titureckí bojovníci verne slúžiaci Habsburgovcom, iste slúžili ako vojaci, alebo aspoň ako po
mocné sily. Preto je celkom možné, že niektorí z nich si z vojny proti Osmanskej ríši, ukonče
nej víťaznou bitkou pri Zente r. 1697 a karlovackým mierom r. 1699, ktorým Habsburgovci 
získali naspäť temer celé Uhorsko, priviedli so sebou ako vojnovú korisť tureckých zajatcov. 

Jedným z týchto zajatcov mohol byť aj Turek, ktorému pri krste v evanjelickom chráme 
v Bratislave 7.2.1698 dali meno Jozef. Podľa záznamu v matrike pokrstených nemeckej evan
jelickej cirkvi aug. vyznania v Bratislave, do ktorej boli zapisovaní aj prievozskí evanjelici, 
chlapec pochádzal z Belehradu ("... geborner Turek von grigisch WeiBenburg...") a patril Mi
chalovi Schwertnerovi, obchodníkovi so súknom, a jeho manželke Zuzane. Kedže Belehrad 
(myslí sa srbský) bol už takmer 250 rokov súčasťou Osmanskej ríše, je celkom možné, že Jozef 
ani nemusel byť rodený Turek, ale Slovan vyznávajúci islam. 

Z rokov 1698 - 1702 sa v spomínanej matrike nachádzajú ešte dva podobné záznamy. 
10.4.1698 bol pokrstený 12-ročný turecký chlapec, ktorému dali meno Johannes Wolff. V zá
zname sa uvádza, že pochádzal z Belehradu a jeho rodičmi boli Ali a žena, ktorej meno nie je 
uvedené, ale bola prítomná pri krste; pokrstiť ho dal prievozský obyvateľ Jacob Fogas. Chlapec 
dostal meno po svojom krstnom otcovi, mešťanovi a mestskom kuchárovi Johannovi Wolff ovi 
Schreckovi. Tretí záznam je z 27.1.1702, kedy bola pokrstená Turkyňa a dostala meno Rosina 
Sabina. Jedným z jej krstných rodičov bol poručík Hans Jacob Auer, čo by mohlo potvrdiť na
šu domnienku o získaní uvedených osôb počas vojnových výprav proti Osmanskej ríši. Ďalšie 
osudy Johanna Wolffa a Rosiny Sabiny nám nie sú známe. 

Jozef, ktorý sa stal zakladateľom široko rozvetveného rodu v Prievoze, Bratislave a v 
okolitých obciach, sa 21.2.1713 oženil s dcérou spolumajiteľa Michalovho údolia (Michaels 
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Thal) a prísažného Johanna Miihlbeckera - Annou Máriou. Ako svedok pri Jozefovom sobáši 
opäť vystupuje jeho krstný otec, mešťan a obchodník so súknom Johann Ehenreich Hueber, čo 
svedčí o jeho neustálej opatere a starostlivosti o svojho krstného syna. Anna Mária Muhlbec-
kerová Jozefovi porodila deväť detí: Máriu Žofiu - 4.7.1714, Johanna Ferdinanda - 3.3.1716, 
Jozefa - 20.12.1717, Máriu Alžbetu - 6.9.1719, Annu Máriu - 4.12.1721, Annu Katarínu -
2.12.1726, Máriu Zuzanu - 21.12.1728, Máriu Kláru - 12.9.1732 a Johannesa - 19.11.1739. 
V skorších záznamoch o narodení Jozefových detí, resp. o ich pokrstení, sa ako priezvisko 
uvádza jeho latinská forma "Turca", neskôr, keďže žil v nemeckom prostredí, nemecká forma 
"Turek". Tak sa z označenia pre príslušníka národa postupom času vyvinulo priezvisko. 

Jozefovi synovia mali mnoho detí: Johann Ferdinand mal sedem a Johann osem. Johann 
sa presťahoval do Bratislavy a Johann Ferdinand zostal v Prievoze. Synovia Johanna Ferdinan
da - Mathias a Johann splodili jedenásť, resp. desať detí. Jeho tretiemu synovi Ferdinandovi, 
ktorý presídlil do Bratislavy, sa narodili štyri deti. 

Všetky matriky nemeckej evanjelickej cirkvi aug. vyznania v Bratislave do pol. 18. stor. 
sú zásadne vedené v nemeckom jazyku - švabachom, neskôr čiastočne latinkou. Zaujímavým 
dokladom toho je zápis o krste dcéry Johanna Ferdinanda - Márie Roziny z 25.6.1754. Mená 
a priezviská rodičov a krstných rodičov sú zapísané latinkou, ostatné údaje (povolanie, stav, 
bydlisko) švabachom, ba dokonca povolanie krstného rodiča slovensko-madarsko-nemeckou 
ortografiou a napoly švabachom a latinkou: "čsižma macher meister". Taktiež priezvisko nieje 
zapísané ako "Turek" alebo "Tôrok". Podobne je tomu aj v prípadoch písania tohto priezviska 
pri záznamoch o krstoch ďalších detí Johanna Ferdinanda, narodených po r. 1754 v Prievoze, 
a detí Johanna, narodených v Bratislave. Autorom týchto záznamov je najpravdepodobnejšie 
Siegmund von Kéler, ktorý sa narodil v Bardejove, študoval na rôznych školách v dnešnom 
Maďarsku a Nemecku a od r. 1741 bol evanjelickým kňazom v Banskej Bystrici a slovenským 
kazateľom artikulárnej obce v Hronseku. V Bratislave pôsobil od 5.7.1749. 

Mathiasovými a Johannovými (synovia Johanna Ferdinanda) potomkami v Prievoze 
a Johannovými (syn Jozefa) v Bratislave sa rod vyvíjal až do r. 1945. V tomto roku väčšina 
Turckovcov, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti, bola vysídlená do Nemecka. Tá časť, ktorá 
sa hlásila k maďarskej národnosti podľa priezviska Tôrok, bola, až na malé výnimky, na zákla
de Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom č. 146/1947 Zb. 
presídlená v r. 1947 do Maďarska. 

Literatúra a pramene: Archív hlavného mesta SR Bratislavy. Zbierka cirkevných matrík, 
inv. č. 282, 295, 285; Dejiny Slovenska 2. Bratislava 1987; Dejiny Bratislavy. Bratislava 1978; 
Krajčovičová, K.: Prievoz. Vlastivedný časopis, 27, 1977, č. 4, s. 154-160; Varsik, B.: Z osíd
lenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava 1984; Schrôdl, J.: Geschichte 
der evangelischen Kirchengemeinde A. B. zu Pozsony - Pressburg. Pozsony 1906. 

Záznam o krste Jozefa Tiircka zo 7. 2. 1698. 
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HERALDICKY ALBUM. 

RODOVÉ ERBY PÉČIOVCOV 
Hadrián Radváni 

Péčiovci pochádzali z juhoslovanskej Vojvodiny, kde v roku 1274 Benedikt dostal kráľovský majetok. Jeho šty
ria synovia založili v 13. storočí štyri vetvy rodu, ktoré sa postupne oddelili. Začiatkom 16. storočia Ladislav a Vlk 
odišli pred Turkami na sever Uhorska a usadili sa v okolí Sabinova. Ladislavovi a jeho dvom synom - Gašparovi a Mar
tinovi cisár Ferdinand I. udelil v r. 1555 zemianstvo a daroval zem Wyfalu - Novú Ves/l/. Vlk (Wolfgang) sa sprvu 
usadil neďaleko Užhorodu, neskôr sa správy o ňom strácajú/2/. 

V Novej Vsi, ktorá dodatočne dostala po svojich zemepánoch pomenovanie Pečovská, narodil sa pred rokom 
1548 Lukáš Péči/3/, pravdepodobne syn Gašpara. Študoval právo na krakovskej univerzite a neskôr sa usadil v Tmavé. 
V roku 1577, keď biskup a administrátor ostrihomského arcibiskupstva Mikuláš Telegdi založil v Trnave prvú kníhtla-
čiareň, Lukáš už žil v tomto meste a ako znalec kníhtlače (toto "čierne" remeslo spoznal v Krakove) pôsobil v spomína
nej tlačiarni. Bol nielen spoluorganizátorom, ale postupne aj plodným autorom, prekladateľom, knižným ilustrátorom -
grafikom a od roku 1579 aj právnikom ostrihomskej kapituly/4/. Zomrel v Trnave po roku 1604/5/. 

O jeho plodnej práci knižného ilustrátora - grafika svedčí vyše 100 drevorezov uverejnených v trnavských tla-
čiach/6/ (portrét manželky Marty a synov Ladislava a Imricha, zobrazenia rastlín, erbov, znakov, mesačných symbolov 
a pod.). Patrí medzi ne aj signet s vyobrazením rodového erbu, ktorý zhotovil v čase, keď bol na čele kníhtlačiame ostri
homskej kapituly v Trnave. Po prvý raz sa s ním stretávame v knihe o Kresťanských pannách, ktorá vyšla v Trnave v 
roku 1591/7/. 

Na červenom štíte erbu sú dva okrídlené hady, ktoré ovíjajú uprostred stojacu zlatú palicu. V spodnej časti štítu 
je zelené trojvräie a nad ním bežiaci strieborný vlk. Klenot tvoria dve čierne orlie krídla vyrastajúce zo zeleného trojvr-
šia na zlatej korune. Renesančné formované prikrývadlá sú červené. Po stranách klenotu sú iniciály autorovho mena - L. 
P. - s letopočtom 1591. Celý erb je v kruhovom, pozdĺžne pretiahnutom venci z tulipánových, do seba vkladaných kve
tov, ktoré sú hore, dole a po stranách prerušené vyobrazeniami semienok. 

Erb bol použitý aj na ďalších tlačiach z trnavskej kníhtlačiame. Na dvoch jednolistových grafických listoch so 
starozákonnými citátmi (v latinčine a maďarčine) je totožný so skôr spomínaným erbom, ale neuvádza sa tu predchádza
júci letopočet/8/. 

Nemôžeme nespomenúť rozdiely, s ktorými sme sa stretli pri ďalších vyobrazeniach erbu rodu. V roku 1969 
sme v Michalovciach na vlhkom, rozpadávajúcom sa papieri, ktorý bol určený do zberu, našli vyobrazenia erbu, ktoré 
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sme verne prekreslili, a tak uchovali. Na oboch obrázkoch sú v štíte len krídla a vlk nad trojvrším. Máme dojem, že obe 
kresby neboli dokončené. V štíte druhej možno vidieť "začiatok" toho, čo na signete Lukáša Péčiho vystupuje ako palica 
(umiestnená v strede štítu). Prvý erb má v klenote čierneho vtáka s roztiahnutými krídlami, kým na druhom sú len krídla, 
ako na erbe Lukáša Péčiho. 

A. Tóth/9/ uvádza, že erb Gašpara a Martina, ktorý padol v boji, z roku 1555 mal modrý štít s bielym trojvrším 
v dolnej časti, pričom na strednom vrchu stál čierny havran, pripravujúci sa na let. Prikrývadlá boli červené. Erb Františ
ka Péčiho z prvej tretiny 18. storočia citovaný autor popisuje nasledovne: v modrom štíte na zelenom trojvrší stojí biely 
holub, ktorý drží v zobáku zlatý prsteň. Napokon erb Jozefa, grófa z prelomu 18.-19. storočia, má v červenom poli štítu 
strieborné brvno s dvomi šesťcipimi hviezdami. Na trojvrší je čierny vzlietajúci havran. 

Erb Jozefa Péčiho, ako ho poznáme z vyobrazení vo viacerých prácach, má v klenote čierneho havrana na zlatej 
korune. V modrom poli štítu je uprostred červené brvno, v časti pod ním zelené trojvrsie, na ktorého strednom kopci 
stojí na let sa pripravujúci havran. Prikrývadlá sú modro-zlaté a červeno-strieborné. 

Na záver azda len poznámka, že rozdiely v péčiovských erboch treba hľadať vo vetvách rodu, ktorého členovia 
sa rozišli zo Slavónie a Chorvátska nielen na severné Slovensko, do Pečovskej Novej Vsi, ale aj do ďalších žúp niekdaj
šieho Uhorska. 

1/ V Novej Vsi existoval hrad zo začiatku 13. storočia. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1319 (Wyfolu) ako maje
tok Mikča, od r. 1341 patrila panstvu Nový hrad a od 16. storočia Péčiovcom. 

2/ Nepodarilo sa mi zostaviť rodokmeň. A. Tóth niektoré mená a údaje neuviedol podľa skutočnosti (Tóth, A.: Sá-
ros vármegye monografiája 1. Budapest 1909, s. 398-401). 

3/ Rodové meno sa v 16. a začiatkom 17. storočia písalo v tvare "Peechi". Tento tvar používal aj Lukáš Péči, ktorý 
sa niekedy podpisoval aj ako "Lucas Peechi Pannonius". 

4/ V úvode kalendára na rok 1596, datovanom 3. novembra 1595, L. Péči spomína, že už 16 rokov je právnikom 
kapituly ("Lucae Peechi Fiscalis Eccles. Strigoniensis"). 

5/ Poslednú prácu L. Péčiho poznáme z roku 1603 - ide o kalendár G. Joanniciusa na rok 1604. Pozri aj Hradný, 
M.: Po stopách jedného z humanistov nášho mesta. Kultúra a život Tmavý, 9, 1978, č. 13, s. 14-15; Radváni, 
H.: Lukáš z Pečovskej Novej Vsi. Vlastivedný časopis, 33, 1984, s. 27-30; Spišský, H.: Kto bol Lukáš Peechi? 
Katolícke noviny, 86, 1971, č. 45, s. 5. 

6/ Hradný, M.; Najstaršia trnavská knižná grafika 1578-1650. In: Knižničný zbomik 1972. Martin 1972, s. 159-165 
a obr. prílohy. 

7/ Martini, L.: Az keresztyen Szuzeknec Tiszteseges koszoroia... Nagyszombatban 1791, list 192. 
8/ H.R.: Starozákonný citát na grafickom liste. Katolícke noviny, 94, 1979, č. 28, s. 4; Hradný, M.: Prvý grafický 

list na Slovensku zhotovený v Trnave. Kultúra a život Trnavy, 11, 1980, č. 10, s. 30. 
9/ Tóth, A.: c. d., s. 398-401 

2.-3. Péčiovské erby nájdené na zberovom papieri 
r. 1969 v Michalovciach (prekreslil autor). 

4. Erb Jozefa Péčiho z prelomu 
18.-19. storočia. 
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PORTRÉTY 

LADISLAV ČISÁRIK - grafik, heraldický výtvarník (nar. 29.12.1953 Teplice). 
Študoval na strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (prof. G. Štrba), po jej ukončení 

bol od r. 1979 zamestnancom štátneho podniku Výstavníctvo v Bratislave, potom kresličom Slovenského 
ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Od r. 1979 pôsobí ako výtvarník-grafik 
v slobodnom povolaní, v poslednom období vo vlastnej firme Signum. Žije v Bratislave. 

Spočiatku sa venoval prevažne plagátovej tvorbe a tvorbe embaláží (obalov), za ktorú získal via
cero ocenení v celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Od r. 1979 vystavoval na kolektívnych i samo
statných výstavách venovaných tejto tvorbe doma (Bratislava, Cígef, Praha, Prievidza) i v zahraničí (Poľ
sko, Rakúsko). 

Postupne sa začal orientovať najmä na heraldickú tvorbu. Jeho prvou prácou heraldického charak
teru bol návrh na doplnenie kartuše s rakúsko-uhorským erbom na Trojičnom stĺpe v Banskej Štiavnici 
(1979). Od konca 80-tych rokov výtvarne spolupracuje s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slo
venskej republiky, najmä s heraldikmi L. Vrteľom a J. Novákom. V spolupráci s nimi sa zúčastnil na všet
kých významnejších heraldických aktivitách na Slovensku v poslednom období. 

Graficky navrhol, alebo upravil erby a pečate vyše 100 slovenských obci a miest. Vytvoril origi
nálny dizajn ich pečati (s heraldickým obsahom presahujúcim do kruhopisu), ktorý bol prijatý ako neofi
ciálny vzor pri ich ďalšej tvorbe. Svojím osobitým výtvarným prejavom ovplyvnil rukopis ďalších heral
dických výtvarníkov na Slovensku. 

V r. 1990 zasiahol do tvorby štátnych symbolov bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej republi
ky, najmä však do tvorby symbolov Slovenska. Je spoluautorom prijatého návrhu štátneho znaku, štátnej 
pečate, štátnej vlajky a štandardy prezidenta Slovenskej republiky (prototypy posledných dvoch realizo
val pri príležitosti prijatia ústavy a inaugurácie prezidenta Slovenskej republiky). 

Popri heraldickej tvorbe sa venuje aj grafickému dizajnu - výtvarne spracoval a upravil niekoľko 
prác s heraldickou tematikou a vytvoril desiatky značiek rôznych organizácií. 

Od r.1990 je členom združenia grafického designu "Letra" a od založenia Slovenskej genealogic-
ko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v r. 1991 pôsobí v jej výbore. 

Dielo (výber): výtvarné návrhy a úpravy: štátne symboly a symboly štátnych inštitúcií: štátny znak 
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (1989, nerealizované); štátny znak a štátna pečať Slovenskej 
republiky (spoluautor L. Vrteľ, 1990); pečať a hlavičkové papiere Slovenskej národnej rady (1990); štátna 
vlajka Slovenskej republiky (spoluautor L. Vrtel", 1991, realizované 1992); štandarda prezidenta Sloven
skej republiky (spoluautor L. Vrteľ, 1992, realizované 1993); pečať a hlavičkové papiere prezidenta Slo
venskej republiky (1993), pečať Národnej rady Slovenskej republiky (1993); symboly miest a obcí: erby a 
pečate miest Bojnice, Bratislava, Čadca, Fiľakovo, Galanta, Giraltovce, Handlová, Hlohovec, Holíč, Jel
šava, Košice, Levice, Lučenec, Malacky, Michalovce, Modra, Myjava, Nemšová, Nováky, Pezinok, Pieš
ťany, Prievidza, Rimavská Sobota, Sabinov, Senica, Sládkovičovo, Stará Ľubovňa, Stará Tura, Stropkov, 
Šaľa, Šamorín, Trenčín, Trstená, Vranov nad Topľou, Vrútky a vyše 90 obci (1989-1993); grafické znač
ky: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (1990); Spolok Svätého Cyrila a 
Metoda (1991); Slovenské kresťansko-demokratické hnutie, neskôr Kresťansko-sociálna únia (1991, 
1992); Spolok slovenských archivárov (1992); Konfederácia odborových zväzov (1993); Nadácia Emílie 
Kováčovej - pečať (1993); rôzne podnikové a firemné značky; výtvarné spracovanie a úprava publikácií: 
Novák, J.: Erby miest vyhlásených za pamiatkové rezervácie. Bratislava 1986; Tenže: Štátne znaky v Če
chách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Tamže 1990; Kartous, P. - Novák, J. - Vrteľ, L.: Erby a vlajky 
miest v Slovenskej republike. Tamže 1991; heraldické výstavy: kolektívne: Současná heraldická tvorba. 
Gottwaldov 1986; Heraldická tvorba. Ostrava 1989; Zo súčasnej heraldickej tvorby. Trenčín-Martin 
1991, Prievidza-Michalovce-Nitra-Modrý Kameň-Vranov nad Topľou 1992, Košice-Hlohovec-Revúca-
Tlmače-Levice-Spišská Nová Ves 1993; Comenius en zijn tijd in het licht van de heraldjek. Modeme 
tschjechische en slowaakse heraldici stellen zich voor. Haag 1992. 

-gh-
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Ukážky z tvorby L Cisárika (mestské a obecné erby a pečate). 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

KLUB GENEALOGÚ A HERALDIKU V OSTRAVE 
Vladimír Markl 

Klub genealogú a heraldiku v Ostrave (KGHO) byl založen 15.6.1977 jako pobočka tehdejší Ge
nealogické a heraldické společnosti v Praze (GHSP). U jeho zrodu stálo 14 lidí z 20 potencionálních čle
nu, ale již na konci téhož roku se členská základná rozšírila na 60 členu. V první fázi činnosti se členové 
scházeli na svých schúzkách v badatelné Archívu mesta Ostravy (AMO). Ty byly naplnený rôznorodými 
tématy se vztahem prevážne k regiónu tehdejšího Severomoravského kraje. V prvopočátcích byly využí
vaný k prednáškovým účelúm i magnetofónové nahrávky pfednášek z ústredí. Pro hlubší poznaní okolí 
Ostravy byly poŕadány vycházky s odborným výkladem, které byly pozdéji rozšírený na jednodenní auto
karové zájezdy nejen po Morave, ale i na Slovensko. Zakrátko to vše nestačilo a pro členy bylo po více 
než roku činnosti započato s vydávaním Zpravodaje. Ten se stal nejen tribúnou názoru, ale pfedevším po-
mocníkem začínajícím genealogúm. Výhodou schúzek v AMO byla i možnost studia ve zdejší badatelné 
a to jak z prameňu, tak i z knižního fondu. Pro orientaci badatelúm byl vydán seznam genealogické 
a heraldické literatúry, kterou obsahovala zdejší knihovňa. 

Určitým zlomem v činnosti budoucího Klubu se stal rok 1980. Situace, za níž došlo ke zméné "za-
stŕešujicí" organizace, byla kuriózni. V roce 1979 byly zvýšený ceny elektrické energie a my jsme byli 
požádáni, abychom si hledali prístreší jinde. Novou strechu nad hlavou nám poskytl tehdejší Dum kultúry 
pracujících Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda (VŽSKG). V jeho prostorách jsme 
mohli konat nejen prednášky, ale i výstavy, a v neposlední radé i tak zvaná Setkání genealogú a heraldi
ku. V roce 1981, po zániku pražské GHSP se Klub genealogú a heraldiku v Ostavé osamostatnil. Díky 
dotacím, které postupné získaval, se menila tvár Zpravodaje a se vzrústající členskou základnou, která 
dosáhla v prúbéhu let více jak 400 členu, nabývaly príspevky v nem otiskované na odbornosti. Byly po
stupné navazovány kontakty s obdobné zaméŕenými organizacemi doma i v zahraničí, styky s odbornými 
pracovišti, školami a vedeckými ústavy. Kromé Zpravodaje jsme vydali i jejich mimofádná čísla, zaméŕe-
ná monotematický. Byly to Heraldické památky Malostranského hfbitova v Košírich (1981), Z minulosti 
Ostravského námestí (1981), Pečeti téšínských Piastovcú (1982), šestidílná Bibliografie české práce he
raldické 1901-1980 (1983), Némecko-český genealogický slovník (1984), Pocta PaedDr. Jifine Holínko-
vé, CSc. (Sborník príspevku žákú k problematice dejín pŕedbélohorské Olomouce, 1984), Erbovní listiny 
ve Státnim oblastním archívu v Opave (1985), Moravšti Pŕemyslovci ve Znojemské rotundé (1985), Re-
nobilitační procesy pražské (1986), Zemský soud Markrabství moravského v Paprockého Zrcadle (1986), 
Erbovní listiny v okresních archivech Severomoravského kraje (1987), Bartholomaeus de Saxoferrato: 
Tractatus de insigniis et armis (Pojednaní o znameních a znacích, 1989) a Nobilitovaní brnénští kanovníci 
od vzniku biskupství roku 1777 (1991). 

Ve výčtu nesmime zapomenout ani na sborníky z jednotlivých setkání genealogú a heraldiku 
v Ostrave (1981, 1984, 1986, 1992). Klub spolupracoval pri edici Genealógie knížat z Minstrberka - Po
tomci krále Jirika z Podébrad a sborníčku Kamenické a domovní značky (merky). Ze zajimavých príloh 
Zpravodaje bychom mohli jmenovat znakovou prílohu "Vešli do histórie", rejstfíky k nékterým knihám 
manského soudu olomouckého biskupství v Kroméŕíži a nakonec nedokončené Dodatky k Pilnáčkovým 
Rodúm starého Slezska. Neméné zajímavým pokusem byla rubrika "Predstavujeme heraldické kreslífe", 
kde byl dán prostor známym i méné známym osobnostem z oblasti heraldické kresby. Propagace Klubu 
a jeho činnosti probéhla nejen denním a odborným tiskem, ale i nékolika relacemi v rozhlase a regionálni 
televizi. Klub se také zabýval a zabýva poradenskou a inzertní činností, prozatím bez nároku na finanční 
úhradu. 

Ďalší stránkou činnosti byly výstavy. První s nazvem Ze současné heraldické tvorby '86 se usku-
tečnila ve Zlíné. Pote vystavovali v prostorách Domu kultúry Vítkovických železáren výtvarníci J. Pavlú, 
J. Hanáček, P. Liška a J. Louda, pri príležitosti IV. setkání genealogú a heraldiku v Ostrave jsme poŕádali 
výstavu Heraldická tvorba '89 a jejím logickým pokračovaním pak byla výstava z dílny pána Lišky; po-
fádána u príležitosti významného životního jubilea tohoto nestora českých heraldických kreslíŕú. Výstav-
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ní činnost vyvrcholila v roce 1992 v holandském Haagu výstavou Komenský a jeho doba v heraldice; 
návštevníci si mohli prohlédnout kresby vybraných autoru ve foyeru tamního Ŕišského archívu a vzdát 
tak neotŕelým zpúsobem hold J.A. Komenskému, jehož 400-leté výročí narazení pripadlo pravé na uvede
ný rok. Ohlasy na tuto akci byly velmi pfíznivé nejen na vernisáži, ale také v holandských novinách. Šlo 
o první výstavu s touto tematikou pofádanou cizinci v této zemi a kritiky dokázaly, že to s heraldikou 
a genealógií, stejné j'ako s dalšími činnostmi v naši republice není tak zlé. Potéšitelným faktem zústává 
i ta skutečnost, že pozvaní k účasti ze čtyf kreslífú prijal alespoň jeden slovenský výtvarník (L. Čisárik) 
a díky jeho spojení s rúznými slovenskými institucemi a prof. Novákem byla činnost Komenského na 
Slovensku a v Uhrách v létech 1650-1654 prezentovaná jako nóvum pro mnohé návštévníky. V textové 
časti katalógu výstavy byla propagovaná slovenská mestská heraldika dr. Vrtelem. Na prelomu let 1992-
1993 byla v némeckém mésté Oelsnitz v Sasku vystavovaná mestská heraldická tvorba z dílny pfíbram-
ského kreslífe p. Čáky na tému Civitates montanorum. Z všeobecných výstav jsme pripravili výstavu 
s nazvem Minulost Vítkovic na pohlednicích z let 1898-1980, kterou shlédlo béhem necelého mésíce více 
jak 5000 návštévníkú. 

Velmi zajímavým prvkem v činnosti Klubu bylo i zpracování tzv. "účelového tématu" majícího 
dokumentovat genealógii nékolika generací pracovníkú Vítkovických železáren a jejich vérnost tradicím, 
zamestnaní, včetné odborného rústu a vývoje podniku. Výsledkem dilčího výzkumu byla práce Vícegene-
rační rodiny ve Vítkovických železámách 1828-1988. V současnosti se v ní pro nedostatek finančních 
prostŕedkú nepokračuje, i když v roce 1989 byla prijatá tehdejším vedením VŽSKG, laickou a odbornou 
verejností velmi priznivé. Nejen díky výstave, audovizuálním programom a filmúm, včetné historických 
snímku, ale hlavné výsledkúm, kterých dosáhla skupina lidí pracujicích na tomto tématu za relatívne vel
mi krátkou dobu. 

Svého času se úspešné rozebéhla i sbírkotvorná činnost Heraldického fotoarchivu. Bohužel, v sou-
časné dobé je to jen torzo zamysleného projektu. Velmi dobfe fungovaly i meziklubové porady (porady 
medzi genealogickými a heraldickými klubmi v Čechách - pozn. red.), kde se ŕešily mnohé záležitosti 
"kompetencí", ale i ujednoceni heraldické terminológie. Ani zde nehral KGHO podradnou roli. 

Na sklonku roku 1989, pH zméné vnitropolitického klíma zasáhly ony udalosti i do činnosti Klu
bu. U mnohých, do té doby aktivních členu pfevážily existenční starosti nad klubovými zájmy. Díky fi-
nančním nárokúm tiskaren se opozdilo vydávaní tehdejšího Zpravodaje a své zde sehrála také plánovaná 
generálni oprava budovy Domu Kultúry Vítkovických železáren. Klubu byly postupné odňatý dotace na 
činnost a pak i na poštovné. I když bylo možno občas uskutečňovat nékteré akce na púdé zrizovatele, 
pfesouvá se téžišté činnosti Klubu do mistností Na zapadlém. Nastaly starosti s vyhledáváním možnosti 
levnéjšího, ale pomémé kvalitního tisku a samozrejmé i finančních zdroju, které by zmenšily i tak značné 
existenční starosti. Došlo i ke zmenám ve vedeni Klubu. Jejich výsledkem je dokončení vydávaní klubo
vého Zpravodaje, jež byl nahrazen periodikem s novým formátem a nazvem Orlice (od 1992). Se zpoždé-
ním byl také vydán dlouho očekávaný Sborník príspevku IV. setkání genealogú a heraldiku - Ostrava 
1989, tretí pokračovaní Erbovních listín a dostalo se i na novéjší publikace. Naštéstí nezústala prerušená 
spolupráce s obdobné zaméíenými kluby v českých zemích a zahraničím. Zde došlo k nárústu četnosti 
mezi organizacemi a jednotlivci v nemecky, anglicky a francouzsky hovoricích zemích. Tím nastala i no
vá povinnost, zorganizovat klubovou knihovnu do klasické podoby s možností výpújček. 

Vedení Klubu po získaní právni subjektivity vr. 1993 f eši mnohé záležitosti, které by mély pris-
pét k rústu členské základný, návratu KGHO mezi špičky klubu genealogického a heraldického zaméŕení 
v České republice a vytvorení podminek pro klidnou, zdarnou a úspešnou práci. Máme z čeho vycházet 
a veríme v podporu našich členu a pŕiznivcú. Naše klubová tiskovina Orlice je otevŕena všem, ktefl by na 
jejich stránkach chtéli publikovat. Mnohé styčné body, pomineme - li Čechy, se v moravsko-slezsko-slo-
venských vztazích v minulosti našly a véfíme, že se mnohé na základe užších kontaktu prohloubi a stane 
východiskem pro dalši a kvalitnejší spolupráci, a to nejen na poli rodopisu a heraldiky. Prvníkroky již 
byly učinený. 

Autor je zakladajúcim členom, od r. 1979 bol predsedom revíznej komisie, od r. 1981 podpredse
dom a od r. 1985 je predsedom Klubu genealogú a heraldiku v Ostrave. Podľa jeho aktuálnych informácií 
by mal klub nájsť novú strechu nad hlavou v nedávno otvorenom Hornickom múzeu v Ostrave. 
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RECENZIE - GLOSY -

Sborník príspevku IV. setkání genealógií a heraldiku Ostrava 14. - 15. lO. 1989. Zostavil Karel Muller. Vy
dal Klub genealogú a heraldiku pri Domé kultúry Vítkovic. Ostrava, P r opis 1992. 128 s. 

Niekoľkoročná tradícia i vysoká odborná a spoločenská úroveň celoštátnych stretnutí heraldikov a genealógov 
v Ostrave nesporne prispeli k rozvoju príslušných historických vedných disciplín v dobe, keď tieto boli na okraji záujmu 
vtedajších mocenských štruktúr. Prínos a význam ostravských podujatí je preto potrebné vidieť nielen v oblasti teoretic
kej, metodologickej a metodickej, ale aj organizátorskej a popularizačnej. Okrem profesionálnych historikov a archivá
rov sa na nich totiž pravidelne zúčastňovali aj amatérski záujemcovia, nadšenci, zberatelia a milovníci heraldického 
umenia, ktorí odviedli množstvo cennej práce pri regionálnych výskumoch či spracúvaní parciálnych tém z príslušných 
oblastí týchto historických disciplín. 

Svojimi príspevkami sa tu prezentovali aj zahraniční bádatelia, hlavne z Pofska, Nemecka, Rakúska i Maďarska 
čím akcie Klubu genealogú a heraldiku pri Domé kultúry Vítkovic dostávali i prostredníctvom vydávaného zborníka me
dzinárodnú publicitu. 

Zbornik príspevkov zo IV. setkání, ktoré sa konalo v Ostrave v dňoch 14. až 15. ÍO. 1989, prináša celkove 26 
referátov od 28 autorov. Podstatná väčšina z nich je venovaná klasickým genealogickým a heraldickým témam, akými sú 
dejiny jednotlivých rodov, resp. rodových erbov, rozbory súborov heraldických pamiatok, problematika mestských erbov 
a pod. Významná časť príspevkov však prináša aj nové teoretické úvahy, rieši metodologické i metodické otázky 
a problémy heraldických, resp. genealogických výskumov a prístupov k nim. Zo zahraničných príspevkov je v tomto 
smere potrebné uviesť predovšetkým referát Janusza Bieniaka, ktorý pojednáva o metodologických problémoch stredo
vekej genealógie v Poľsku. Ústredným problémom tejto témy je otázka chápania pojmu rytierskeho rodu, do ktorého 
poľská medievistika zahŕňa a) malú rodinu - dvojgeneračnú, b) veľkú rodinu - s trvalo používaným priezviskom spravidla 
odvodeným od miesta pobytu, ale až od 15. storočia a c)rod - združujúci menší, alebo väčší počet veľkých rodín so 
spoločným pôvodom. Autor porovnáva túto terminológiu so slovenskou, v ktorej termín rod zodpovedá podľa neho poľ
skému termínu veflká rodina. Upozorňuje aj na fakt, že česká genealogická literatúra chápe rod dvojakým spôsobom -
širším, zodpovedajúcim poľskému ponímaniu a užšfm, v zmysle rodovej vetvy. Historické latinské pramene však podľa 
neho tu výraznejšie hranice neuplatňujú. Rod pomenúvajú buď heraldickými (arma, clenodium), alebo genealogickými 
termínmi (cognatio, genus, genealógia). Heraldická terminológia sa v nich jednoznačne vzťahuje na rod, ale genealogic
ká sa dotýka rovnako rodov aj rodín patriacich do ich okruhu. Bieniak v tejto súvislosti hovorí, že u starých Poliakov 
neexistovala výrazná sémantická hranica v ponímaní rodu a rodiny. Jej rozlíšenie je však potrebné, pretože erbové rody 
vystupujú ako subjekty politickej činnosti. Na snemoch vytvárali dokonca konfederácie. Prijatie spoločného názvu 
bolo medzi rodmi (od 14. storočia) ovplyvnené aj ďalším javom, prijatím spoločného erbu. V súvislosti s pofekým he
raldickým umením autor poukazuje na dva typy znakov - domáci, predstavujúci geometrické kombinácie čiar, a západ
ný, predstavujúci zvieracie, rastlinné, astronomické, architektonické obranné, vojenské a zamestnanecké motívy. Poľská 
heraldická tvorba je procesom postupného preberania západného úzu, ktorý je pomerne dominantný už v prvej polovici 
14. storočia. Tento proces prebiehal na úrovni individuálnych zmien v príslušných vetvách najvýznamnejších rodov. 
Takýto svojím spôsobom heraldický chaos sťažuje prirodzene heraldický aj genealogický výskum, pretože viaceré úpl
ne odlišné znaky rody používali súčasne a paralelne. Túto skutočnosť autor konkrétne dokumentuje súborom pečatí 
rodu Pomianovcov. 

V druhej časti svojho príspevku autor hodnotí dielo niektorých osobností poľskej genealógie a ich vklad do teo
retického a metodologického rozvoja tejto vednej disciplíny práve cez riešenie problému rodovej príslušnosti. Tak napr. 
F. Piekosiňski vo svojej štúdii o malopoťskom rytierstve z 13. až 14. storočia hľadal jeho počiatky vo fantastickej teórii 
nájazdu a dynastickom pôvode nadlabských Slovanov. 

Za zakladateľa vedeckej poľskej genealógie stredoveku sa všeobecne považuje Wladislaw Semkowicz, ktorý 
presadzoval induktívne metódy spracovávania jednotlivých rodov (objasnenie genézy rodu a jeho erbu, určenie hlavné
ho rodu a jeho bočných vetiev, rekonštrukcie vlastníckeho stavu s cieľom určenia sídla rodu a majetkov, zhodnotenie 
kultúrneho a politického významu rodu). Semkowiczova škola aj keď prispôsobujúca sa novým podmienkam narazila 
po jeho smrti (zomrel v roku 1949) na kritikov zo strany historikov štátu a práva, ktorých štúdie "definitívne vyvrátili" 
názor o starodávnej genéze rodov. Toto spochybnenie významu rodov síce vyvolalo prechodnú krízu v oblasti politicko-
historických výskumov, ale nakoniec sa do poľskej medievistiky rodová tematika opäť vrátila. Renesancia historickej 
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hodnoty rodov si však žiadala nové teoretické zdôvodnenie, a o to sa pokúsila toruňská genealogická škola. V polovici 
sedemdesiatych rokov sa tak výskum problematiky rodov v Pofcku inštitucionalizoval (bola vytvorená napr. špeciálna 
skupina pre výskum spoločenskopolitických a genealogických prostredí, vodcovských skupín do polovice 15. storočia, 
genealógie stredoveku atď.). Autor hodnotí v príspevku aj výsledky výskumov jednotlivých predstaviteľov tzv. toruňskej 
školy (J. Pakulského, W. Dworzaczka, K. Mosingiewicza a ďalších). 

Politický význam rodov v dnešnej poľskej medievistike je nespochybniteľný. Ich existencia sa všeobecne kladie 
do obdobia 13. až 15. storočia. Skoršie obdobie (11. až 12. storočie) sa charakterizuje ako rodinné. Rozpory medzi 
bádateími sa vyskytujú v otázkach genézy a zloženia rodov. Sú tu rôzne názorové smery. Tak napr. tzv. klientárny usu
dzuje, že rody vznikli prijatím neznámych heraldických znakov, ktoré si vládnuca rodina osvojila prostredníctvom cu
dzej drobnorytierskej klientely. To je už starší názor kritikov semkowiczowskej školy. Genealogický smer naopak tvrdí, 
že rody sú vo svojej podstate rozvetvenými rodinami. Tým nepriamo naväzuje na uzávery Semkowiczowej Školy, podľa 
ktorej je proces zakladania rodov v 11. a 12. storočí dôkazom existencie rodín. Opačným názorom 
z tohto hladiska sú Gasiorowského tézy o klientámej genéze rodov. Vo svetle skúmaných archívnych prameňov sú však 
len historiografickou fikciou. V závere svojho rozsiahleho príspevku sa Bieniak zamýšľa nad metodickými kritériami ge
nealogických výskumov i schémami tvorby genealogických monografií. 

Ďalším z okruhu metodologických príspevkov tohto zborníka je referát Milana Hlinomaza o možnostiach inter
disciplinárneho uplatnenia genealógie v súvislosti s antropotekárskym výskumom pozostatkov českej šľachty. Genealó
giu hodnotí ako hraničný odbor s historickou štatistikou, demografiou a hlavne antropológiou. Heraldické a genealogic
ké výskumy považuje za inšpirujúce pre plánovité a intenzívne rozbory pozostatkov českej stredovekej o novovekej 
šľachty, ktoré sa fyzicky znehodnocujú a vandalsky ničia. Zmysel historických výskumov vidí aj v objasňovaní pohreb
ných zvykov a ich odrazu v ikonografii umeleckých prejavov. Jednou z alternatív antropologických analýz sú aj poh
rebné nálezy v podlahách kostolov, ktoré archeológovia len pasívne popisujú bez interdisciplinárnej kooperácie. V zá
vere svojho referátu sa autor zamýšľa nad organizačnými a finančnými problémami i zmyslom spomínaných aktivít 
v rámci rezortu kultúry, Špeciálne ochrany pamiatok. 

K teoretickým príspevkom je potrebné zaradiť aj referát Jozefa Nováka o pôvode naturalizmu v uhorskej heral
dickej tvorbe, ktorý je v nej typickým výtvarným i kompozičným prejavom. Novák konštatuje, že naturalistické je v nej 
celé poňatie erbu a heraldická symbolika vo vlastnom slova zmysle (heroldské figúry) prevládala v Uhorsku len 
v najranejšom období. Autor hodnotí význam Csomovej štúdie o ramene v uhorskej heraldike, ktorá bola publikovaná 
roku 1898 v Turule. Podľa Csomu národný koloryt v heraldickej tvorbe vzniká až v čase úpadku heraldickej tvorby. Za 
atribúty uhorského erbovníctva považuje modrý štít a heraldické figúry leva, utočiaceho rytiera a hlavne rameno. To sa 
podľa neho stalo prvým reprezentantom naturalizmu v domácej heraldickej tvorbe a jeho využitie prechádza až do uni-
formizmu (univerzalizmu). Novák cituje aj štúdiu P. Ghyczyho, podľa ktorej sa rameno vyskytuje vo štvrtine uhor
ských erbov. Predpokladá, že predchodcom tohto obrneného ramena bolo rameno ženy, hlavne v období živej heraldi-
ky. 

Okrem kompozícií a výtvarného zobrazenia heraldických figúr sa v uhorskom erbovníctve naturalizmus prejavil 
aj v sfarbení erbov. To postrehol už J. Csoma, ktorý tu vidí vplyvy talianskej renesancie. J. Novák uvádza v tejto súvis
losti fakt, že v talianskej heraldickej tvorbe sa používali aj odtiene šiestich základných farieb. Tieto talianske vplyvy 
vystriedali v Uhorsku v polovici 16. storočia opäť striktné heraldické zásady, ktorými sa riadili nemeckí majstri. Koloryt 
naturalizmu však už nevymizol. Podľa J. Nováka má erbový naturalizmus svoj pôvod v mestskej heraldickej tvorbe zo 
začiatku 14. storočia, keď po vymretí Arpádovcov viedli dynastické spory o trón mestá k voľbe neutrálnych symbolov, 
k používaniu cirkevných motívov (patróni farských kostolov). Išlo o neheraldické symboly, ktoré sa erbami stali až 
v 15. storočí, avšak len v prípadoch hovoriacich znakov. Tento naturalizmus v mestskej heraldike však ovplyvnil aj 
cechovú a rodovú heraldickú tvorbu. 

Z počerných genealogických príspevkov v zborníku je potrebné spomenúť referát Horsta Doležala, redaktora 
viedenského Adlera, ktorý sa zaoberá zbierkou, resp. súborom biografických a genealogických údajov o viedenských 
zbrojároch. Upozorňuje v ňom na lexikóny výtvarníkov, projektantov a predovšetkým umeleckých remeselníkov. Z nich 
rozsahom i kvalitou vyniká kartotéka puškárov a ich dielní od Jána Stockela, riaditeľa Tohusmuzea v Kodani, ktorá bola 
prepracovaná a vydaná Eugenom Heerom v rokoch 1978 až 1982. Na 2300 stranách obsahuje 33000 mien majstrov s 
biobibliografickými a genealogickými údajmi z viac než 30 krajín a to z rokov 1400-1914. Sám autor uvádza, že má 
rozpracovanú kartotéku s údajmi o viedenských zbrojároch spolu s popismi ich výrobkov. Tento jeho súbor obsahuje 
18000 údajov. Podstatná Časť informácií je z nemeckej, českej, ale i slovenskej oblasti. Spolu tvoria modernú počítačo
vú databázu, ktorá okrem biobibliografických a genealogických údajov obsahuje aj technické popisy, miery, vyobraze
nia, mená výrobcov, dátumy výroby a miesta uloženia zbraní spolu s ich inventárnymi číslami. 
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Ďalší zahraničný genealogický príspevok od Wilkena Engelbrechta venovaný pobelohorským exulantom 
v nizozemských prameňoch. Autor uvádza, že niektorí z nich získali postupne významné postavenie v tamojšej spoloč
nosti. V príspevku sleduje podrobnejšie prípad Albrechta Jindŕicha Slavatu z Chlumu a Košumberka, ktorý po univer
zitných Štúdiách v Leydene dosiahol významné vojenské úspechy. Aj Karel Rabenhaupt zo Suchej, pán na Svetlové 
a Tfemošnici tu pôsobil v službách Oranžských princov. Podieľal sa na budovaní opevňovacích prác na východnej hrani
ci a bol povýšený do stavu slobodných pánov. 

Príspevok Ireny Hrabétovej je vo svojej prvej Časti zhodnotením diela poľsko-českého humanistu, historika, he
raldika, genealóga a literáta Bartolomeja Paprockeho z Hlohol. V druhej časti príspevku autorka podáva výsledky porov
návacieho Štúdia erbových a genealogických povestí, ktoré tvoria v Paprockeho historických dielach 
a spisoch pomerne rozsiahle súbory prameňov doteraz nepovšimnutých a nespracovaných. Kombinácie historických, 
1 iterámovedných i fokloristických metód v prístupe k nim umožnili Hrabétovej dosiahnuť hlbšiu analýzu látky i objektív
nejšie historické výsledky. Základom jej postupu bol genetický rozbor Paprockeho erbových povestí vytvorených 
v českých krajinách (hist. spisy Diadoch, Zrcadlo, Štambuch). Druhou etapou bolo zisťovanie povestí prevzatých Paproc-
kým v obdobných poľských prameňoch, treťou štúdium predlôh uvedených povestí (kroniky Hájkova a Dubraviova, Ve-
leslavínov Kalendár historický, z poľských Dlugoszove Insignia seu clenodia regni Poloniae, jeho Anály, Bielského kro
nika a Kromerova História). Autorka prešla aj všetky české a poľské kroniky do 16. storočia (od Kosmovej až po Anony-
ma Gala). Pramene študovala z hľadiska genézy povestí, nie z hľadiska ich vierohodnosti. V niektorých prípadoch obja
vila, resp. predpokladá Paprockeho autorstvo. V závere príspevku sa I. Hrabétová pokúsila o charakteristiku 
a typológiu erbových povestí (všeobecné, historické a novelistické). Hodnotí aj spôsob interpretácie u Paprockeho, ktorý 
je vlastne syntézou metód historika, literáta a ľudového rozprávača. Genetický rozbor umožnil autorke určiť prapôvod 
povestí. V samom závere referátu predstavila katalóg erbových povestí, ktorý by sa mal neustále dopĺňať a tak vytvárať 
možnosti pre širšiu nadnárodnú komparáciu všetkých dostupných prameňov tohto druhu. 

Do analogickej skupiny je možné zaradiť aj príspevok Jana Skutila nazvaný Heraldické alegórie skladby Orel 
a Král Í Nové rady Smíla Fiasku z Pardubíc a Rychemburka. Je rozborom dvoch historických literárnych diel, ktoré boli 
doteraz chápané ako jedna literárna práca nazývaná Nová rada. Toto dielo opisuje zvolanie kráľovskej rady prostriedka
mi alegórií najsilnejších zvierat (Václav IV. je tu zobrazený ako Lev). Prvá redakcia diela spadá do prvého obdobia vlá
dy Václava IV., okolo roku 1378 a odráža antagonistické vzťahy medzi kráľom a Joštom Luxemburským, moravským 
markgrófom (je znázornený ako Orol). Druhá redakcia z rokov 1394 až 1395 je z obdobia, keď sa už pripravovala v 
Panskej jednote a u Luxemburgovcov detronizácia Václava IV. a príprava trónu pre Žigmunda, ktorý bol 
v tom čase už sedem, resp. osem rokov uhorským kráľom. 

Príspevok Františka Chocholatého sa zaoberá rodmi Opavská a zmenami vo vývoji rodových dŕžav v tejto ob
lasti za vlády vojvodu Pŕemka Opavského v rozpätí rokov 1377-1434, keď začala vláda jeho synov. Na základe analýzy 
privilégií z uvedeného obdobia autor určil jednotlivé dŕžavy i príslušníkov jednotlivých rodov (páni z Kravaf, Štenberk, 
Vítek z Vítkova, majetky kláštorov, atď.). Majetkové zmeny na Opavskú sú v rokoch 1400-1420 poznamenané vojnami 
medzi moravskými markgrófmi i počiatkami husitského hnutia. Dochádza tu ku koncentrácii moci (rod Kraváŕovcov). 
Tretie obdobie ohraničené rokmi 1420-1434 už poznamenali husitské vojny. Dochádza k výrazným zmenám v majetko
vej držbe hlavne u príslušníkov šľachty prohusitskej orientácie. 

Do skupiny genealogických príspevkov skúmajúcich aj aspekty hospodárskych dejín a dejín správy možno zara
diť referát Jifího Juroka, ktorý pojednáva o šľachtických zemských úradoch a rodovej majetkovej moci v Čechách 
a na Morave v období pred Bielou Horou (1526 - 1620). Autor na základe analýzy súpisov zemských úradníkov 
a súpisov majetkov šľachtických rodov v daňových registroch skúma vzťahy medzi zastavanými úradmi a individuálnym 
bohatstvom, resp. majetkovým postavením konkrétnych šľachticov a ich rodov. 

Zaujímavým genealogickým príspevkom je štúdia Róberta Janáka o českých náhrobných kameňoch v Texase. 
Hodnotí ich ako unikátny prameň, na základe ktorého je možné sledovať nielen české a moravské emigračné vlny na 
americkej pôde, ale aj genealogické a historicko-štatistické ukazovatele podľa najrôznejších kritérií a v rôznych časo
vých horizontoch. Autor napr. v tabuľkových prehľadoch sleduje výskyt a percentuálne zastúpenie krstných mien, muž
ských i ženských, priezvisk, ich zmeny i jazykové mutácie. 

Dušan Krivský sa na základe svojich zatiaľ neukončených výskumov pokúsil nastoliť problém genealógie svo
jich predkov - potomkov pánov z Krivej v Skalici. Predpokladá, že Ján Krivský, syn Jiljího z Krivej pri Chotébori prišiel 
ako protestant, a teda exulant do Skalice, kde sa oženil. 

Drahomír Mikulecký vo svojom krátkom príspevku hodnotí význam rodových stretnutí ako metódy genealo
gického výskumu. 

Pôvodu rodu Ledenických z Ledeníc na Morave, jeho genealógii a heraldike je venovaný príspevok Miroslava 
Pavlú. Autor v ňom koriguje výsledky a názory staršej literatúry (Pilnáčka i Nagya) a to na základe rozboru privilégia 
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Leopolda I. z roku 1662 pre Melichara Ledenického z Ledeníc. Analýzou rodových sfragistických pamiatok dopĺňa aj 
informácie o rodových erboch, ktoré uvádza v obrazovej prílohe. 

Historické a kultúrne súvislosti pohybu príslušníkov rodovej subpopulácie prezentuje na príklade Pchálkovcov 
Jan Pchálek. Skúma genealogické počiatky rodu, vznik priezviska, atribúty rodovej ságy i osudy príslušníkov rodu v cu
dzine. 

Referát Jifího Stibora je v podstate sumarizáciou poznatkov, ktoré autor získal pri spracovávaní genealogických 
výpisov zo zemských a lénnych (púhonných) kníh brnenských a olomouckých z prvej polovice 16. storočia. 

Sériu genealogických príspevkov dopĺňa v zborníku referát Ericha Šefčíka, ktorý je pokusom o doplnenie rodo
kmeňa Leoša Janáčka i pomerne senzačným pátraním po genetickom základe Janáčkovej hudobnej geniality. 

Početnú skupinu heraldických príspevkov začína v zborníku referát Slavomíra Górzyňského o heraldike privilé
gií obdobia Napoleona I. Tie sú jedinečným dokladom formovania novej spoločenskej elity. Idea Šfachtictva bola aj na 
začiatku 19. storočia stále živá. Revolučná doba však spôsobovala transformáciu aj v tejto oblasti. Vzniká početná nová 
šľachta, ktorá nobilitáciami v tejto dobe vlastne preberá moc i vplyv šfachty predchádzajúcej. Medzi jej najtypickejších 
predstaviteľov patrili prirodzene príslušníci armády, ktorí svoje Šľachtictvo využívali i prejavovali v neskromných poli
tických ambíciách. V druhej časti svojho príspevku autor charakterizuje aj heraldickú tvorbu tejto doby a jej poľské špe
cifiká, výtvarné i figurálne prejavy a atribúty. 

Ďalší heraldický príspevok od Milana Hlinomaza je venovaný blazónom variantov a dvom návrhom protektorát-
nej symboliky z marca roku 1939. Ich podrobnú genézu autor publikoval v Archivním časopise (č. 37, 1987, s. 79-89). 
Súčasťou príspevku je obrazová príloha. 

Heraldické pamiatky Členov Maltézskeho rádu v kostole Matky Boží pod retezem v Prahe predstavujú vo svo
jom príspevku Stanislav HoŠťalek a Petr Tybitancl. Popisujú v ňom náhrobky veľprepoštov, infulovanych prepoštov 
a ďalších členov rádu. 

So súborom cechových znakov vo farskom kostole v Uničove oboznamuje príspevok Leoša Mlčáka a Karia Žu-
reka. Súbor je odrazom vyspelosti remesiel i bohatého cechového života v tomto moravskom kráľovskom meste v 18. 
storočí. Súčasťou príspevku je bohatá obrazová príloha. 

Analogickým príspevkom predstavujúcim a analyzujúcim heraldické pamiatky Manétína je referát Mojmíra 
Chromého a Františka Kučeru. Táto "perla baroka*' má svoje dejiny doložené už v druhej polovici 12. storočia, keď pat
rila pražským johanitom. Pre dejiny mesta v 18. storočí a ich stavebný vývoj bol osudový rok 1712, keď vyhorela pod
statná časť historických objektov. Následná rekonštrukcia mesta vedená grófom Lažanským z Bukovej a potom jeho 
synmi bola triumfom barokového umenia, architektúry i maliarstva. Autori okrem genealogickej, heraldickej a umeno-
vednej analýzy predstavili pamiatky aj v rozsiahlej obrazovej prílohe. 

Príspevok Ľubomíra Jankoviča je pokusom predstaviť heraldické pamiatky v oblastí knižnej kultúry. Autor upo
zorňuje na vývoj knižnej iluminácie, ktorá už od začiatku 15. storočia nachádzala svoje uplatnenie pri výzdobe erbových 
listín (mestských i rodových privilégií). Miniatúry erbov na nich sú dokladom bezprostredného a tvorivého uplatnenia 
prostriedkov miniatúrneho knižného maliarstva, ktorého tradícia sa práve prostredníctvom erbového listinného maliar
stva udržala v kontinuite až do 19. storočia. V druhej časti svojho príspevku autor upozorňuje na heraldické prejavy 
v epoche tlačenej knihy (signety tlačiarov, filigrány výrobcov papiera a pod.) a predstavuje najstaršie uhorské drevorezo-
vé a medirytinové heraldické exlibrisy, supralibrosy i účelové heraldické pečiatky so vzťahmi k Slovensku. 

Príspevok Jaroslava Jáseka je úvahou o remesle a jeho cechu, ľudskej práci, umeleckom prejave a cechovej sym
bolike. 2^mýsľa sa v nej nad príčinami úpadku remesiel, ich zanikaní i zmenách v sociálnej štruktúre spoločnosti ako 
dôsledku zavádzania priemyselnej výroby. Upozorňuje na podceňovanie a absenciu seriózneho výskumu cechových atri
bútov i symboliky z pohľadu filozofického, sociologického, výtvarného i umeleckého. Prihovára sa za obnovenie reme
selnej symboliky ako renesancie pôvodného vzťahu k určitej práci, ktorá by mala aj v dnešnej modernej dobe svoj zmy
sel, Špecifický prejav a pečať doby i stratený odraz vo vedomí človeka. 

Príspevok Vladimíra Markla venovaný o heraldickej výzdobe na baníckych zástavách je dokladom úprimného 
vzťahu autora k svojej profesii Í pamiatkam, ktoré sa v oblasti Ostravsko-karvinského revíru zachovali. Je zároveň sve
dectvom o osudoch týchto jedinečných historických predmetov, ktoré v sebe fyzicky i obsahovo odrážajú dejiny i osudy 
tohto ťažkého remesla. 

Problematika, resp. tematika mestskej heraldiky je v zborníku zastúpená príspevkom Jana Pelanta o najstarších 
západoČeských mestských znakoch, ktorého súčasťou je aj prehľad doložených predhusitských mestských erbov v Českej 
republike. Autor podrobne analyzuje vývoj znakovej symboliky Chebu, Klatov, Lokta, Plzne, Stŕíbra, Ostrova i ďalších 
36 stredočeských i moravských kráľovských, komorských a poddanských miest. 

Jediným vyslovene diplomaticko-sfragistickým príspevkom v zborníku je referát Vlastimila Svéráka o pečatiach 
najstarších moravských landfndov - dočasných zmlúv, ktoré uzatvárali stavy medzi sebou navzájom i panovníkom za 
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účelom zabezpečenia zemského mieru. Heraldická a sfragistická hodnota landfrídov je v desiatkach privesených pečatí. 
Autor na troch z nich z rokov 1412, 1421 a 1434 napočítal 139 kusov. Ide o pečate kráľovské, markgrofske, biskupské, 
kniežacie, zemských úradníkov a predovšetkým príslušníkov moravskej Šľachty (125). 

Zborník príspevkov zo IV. ostravského "setkání" ako to vyplýva z uvedených príkladov prináša množstvo zaují
mavých, cenných a podnetných príspevkov z najrôznejších tém a oblastí príslušných historických vedných disciplín. Tre
ba preto len dúfať, že bude mať svoje pokračovanie spolu s jedinečnou tradíciou ostravských podujatí. 

Ľubomír JankoviČ 

Kubica, M.: Rod Seberíniovcov. Piešťany 1993 (1. vyd. 1986), 101 s. (67s.), strojopis. 

Ďalšia zaujímavá genealogická práca predstavuje rod, ktorý dal Slovensku viac generácií významných spisova
teľov, verejných činiteľov a cirkevných hodnostárov. Autor, po matke sám člen rodu Seberíniovcov, upriamil pozornosť 
hlavne na členov rodu, ktorí vynikli v národnom a evanjelickom cirkevnom živote. Prácu rozdelil do dvoch častí, z kto
rých prvá približuje vetvu potomkov Jána Seberíniho (1780-1857) a druhá vetvu potomkov jeho mladšieho brata Ondreja 
Seberíniho (1784-1832). 

V úvode druhého vydania, ktoré je doplneným úvodom vydania prvého, sa autor zamýšľa nad pôvodom rodu 
a jeho priezviska. Podľa neho sa Seberíniovci prisťahovali na Oravu z Poľska asi v rokoch 1600-1610 v dôsledku nábo
ženského prenasledovania evanjelikov. Pôvodné priezvisko Severin si zmenili na Seberin a neskôr ho používali v tvaroch 
Seberíni, Szeberínyi či Szeberényi. Podľa M. Kubicu je priezvisko Severin polabskoslovanského pôvodu, nakoľko je veľ
mi rozšírené v severovýchodnom Nemecku a najmä na Rujane. Pozná však aj Severiniovcov v bývalej Juhoslávii, sever
nom Taliansku, severnom Poľsku a západnom Nemecku. K oravskej Časti rodu, ktorej predkovia prišli z Poľska, pravde
podobne patria aj Ján Severin, rektor gymnázia v Banskej Štiavnici (1716-1789) a Pavel Severin, ev. farár v Hronseku 
(zom. 1749). Práca ďalej sleduje len Seberíniovcov oravského pôvodu. Ich rodokmeň zostavil okolo roku 1906 Viliam 
Seberíni, ev. farár v Silbaši (1849-1914), doplnil ho jeho pravnuk Dušan Branislav Seberini (nar. 1943) a autorova man
želka Adela Kubicová, rod. Kramárová. 

Prvá časť práce obsahuje podrobné životopisy cirkevných hodnostárov, náboženských spisovateľov a verejných 
činiteľov Jána Seberíniho (1780-1857), jeho synov: Gustáva Szeberínyiho (1816-1890) a Jána Michala Seberíniho (1825-
1915), Gustávovho syna Ľudovíta Žigmunda Szeberényího (1859-1941) a jeho syna Gustáva Szeberényiho ml. (1890-
1941). Stručné kapitoly tejto časti práce sú venované ev. farárom Jozefovi Somorovi (1801-1849) a Samuelovi Petrovi-
čovi, ktorí sa do rodiny Seberíniovcov priženili. Osobitnú kapitolu o rodine Podhradských by bolo možné doplniť údajmi 
o ďalších dcérach senického ev. farára Jána Podhradského, z ktorých Kristína (cca 1794-1819) bola prvou manželkou 
pedagóga, spisovateľa a vydavateľa Juraja Palkoviča (1769-1850) a Karolína (1799-pred 1825) prvou manželkou ev. fa
rára Fridricha Viliama Paulinyho, otca Viliama Paulinyho-Tótha. 

Druhú časť práce tvoria životopisy ev. farára Ondreja Seberíniho st. (1784-1832), jeho synov - básnika, publicis
tu a učiteľa Ľudovíta Szeberényiho (1820-1875), ev. farára, verejného činiteľa a náboženského spisovateľa Ondreja Sebe
ríniho ml. (1824-1895) a stolára Martina Seberíniho (1825-1880) - a Martinovho syna, ev. farára a publicistu Viliama 
Seberíniho (1849-1914). Záver druhej Častí patrí údajom o potomkoch Viliama Seberíniho a osobitná, v druhom vydaní 
podstatne rozšírená kapitola, životopisu jeho vnuka a autora práce JUDr. PhDr. a ThDr. h.c. Milana Kubicu (nar. 1917). 

Práca je doplnená štyrmi prehľadnými schematickými genealogickými tabuľkami, v ktorých sú zvýraznené mená 
farárov a biskupov, viacerými portrétmi opisovaných členov rodu, fotografiami pamiatok a zoznamom použitej literatú
ry-

M. Kubicovi sa v Rode Seberíniovcov podarilo zhrnúť viac či menej známe poznatky o jednotlivých členoch 
rodu, ktoré doplnil mnohými biografickými údajmi, dátami a vlastnými spomienkami. Druhé vydanie obsahuje viaceré 
biografické dáta, ktoré autor osobne získal na farských úradoch v Pape (Maďarsko), vo Viedni, Innsbrucku a v Mengerin-
ghausen-Arolsene (Nemecko). Potomkovia niektorých členov rodu však žijú na neznámych miestach v Maďarsku, Ra
kúsku, Nemecku a inde a údaje o nich sa nepodarilo získať. Viacerí Seberíniovci pôsobili na Dolnej zemi, a tak je práca 
aj príspevkom k dejinám Slovákov v Békešskej Čabe, Srbsku, Rumunsku a Maďarsku. Nájdeme tu tiež zaujímavé údaje 
o Márii Hrúzovej, matke maďarského básnika A. Petofího, ktorá sa priatelila s manželkou Ondreja Seberíniho st. 

Prvé vydanie spracoval autor v piatich exemplároch určených pre vlastnú potrebu. Druhé, vydané v dvadsiatich 
exemplároch, daroval všetkým žijúcim členom rodu Seberíniovcov, cirkevným zborom, v ktorých Seberíniovci pôsobili, 
viacerým priateľom a niekoľkým vedeckým inštitúciám. 

Z. Ď. 
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KRONIKA 

PO STRETNUTIACH v rokoch 1990 a 1991 zišli sa 25. septembra 1993 členovia rodiny Lajdovcov na Myjave. 
Iniciátor a hlavný organizátor týchto podujatí PhDr. Juraj Lajda z Prahy, v úvodnom príhovore navrhol, aby rodinné 
stretnutia Lajdovcov popri charaktere spoločenských plnili aj funkciu výchovno-vzdelávacích podujatí. Ich účastníci by 
si mali všímať rovnako pozitívne i tienisté stránky rodinnej histórie s cieľom poučiť sa z nich a snažiť sa o vytváranie 
pozitívnych príkladov pre mladších členov rodiny i ďalšie generácie. 

VEDECKÉHO SYMPÓZIA "NAJSTARŠIE RODY NA SLOVENSKU", ktoré naša spoločnosť zorganizovala 
v spolupráci so Sekciou pomocných vied historických a archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 4.-6. 
októbra 1993 v Častej-Papierničke, sa zúčastnilo vyše 100 záujemcov. Zavítali naň aj popredný slovenský historik star
šej generácie univ. prof. PhDr. Branislav Varsik, DrSc. a ďalší hostia-naši Členovia z Českej republiky: predseda Klubu 
genealogú a heraldiku v Ostrave p. Vladimír Markl, p. JUDr. Jiŕí L. Bílý, podpredseda, a p. Vilém Walter, jednatef Ge
nealogického a heraldického klubu v Brne, ako aj zástupca Státniho ústŕedního archívu v Prahe. O sympóziu informova
la tlač (Sme, Slovenské národné noviny), podrobné hodnotenia prinesú periodiká Slovenská archivistika a Historický ča
sopis. 

ODBORNÝ SEMINÁR venovaný životu a dielu slovenského fotografa a organizátora turistiky PhMr. Jána Ha-
lašu (1893-1981) usporiadali 9. októbra 1993 viaceré kultúrne organizácie v Trenčíne. Na podujatí, ktoré príspevkom 
o pôvode a príbuzenských vzťahoch rodiny Halašovcov otvoril Zdenko Ďuriška, odborný pracovník Biografického ústa
vu Matice slovenskej, sa zišli aj viacerí členovia Halašovskej rodiny. Ich ďalšie stretnutie sa 17. novembra 1993 uskutoč
nilo v Martine. 

DEJINY A KULTÚRA REHOĽNÝCH KOMUNÍT NA SLOVENSKU bol názov vedeckého sympózia, ktoré sa 
v dňoch 15.-16. októbra 1993 konalo na Trnavskej univerzite v Tmavé. Odzneli na ňom o.i. príspevky o pečatiach kon
ventov (J. Novák) a symbolike rádov (L. Vrtel)- -gh-

NA SVOJOM KAŽDOROČNOM STRETNUTÍ v Brezovej pod Bradlom sa 30. októbra 1993 zišla rodina Tva-
rožkovcov. Asi 55 jej členov "po meči" i "po praslici" si na miestnom cintoríne uctilo pamiatku svojich predkov. Po 
spoločnom obede prerokovali záležitosti týkajúce sa rodiny a zotrvali v družnom rozhovore. Rodina Tvarožkovcov sa 
začala stretávať r. 1986 na Brezovej pod Bradlom. Stretnutia sa konajú vždy v sobotu najbližšiu ku Dňu pamiatky zosnu
lých. Spočiatku sa na nich schádzalo asi 30 osôb, v ďalšom období priemerne 40 a za posledné dva roky ich počet pre
kročil 50. EVT 

4. MATIČNÉ STRETNUTIE GENEALÓGOV A HERALDIKOV za účasti členov našej spoločnosti, zástupcov 
Matice slovenskej, jej miestnych odborov, niekoľkých obcí a ďalších záujemcov sa 13. novembra 1993 uskutočnilo 
v Martine. Účastníci si úvodnou minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého predsedu spoločnosti Dr. Zelenaya. 
Program pokračoval jej valným zhromaždením, v priebehu ktorého odzneli správy o činnosti a hospodárení spoločnosti 
a správa reviznej komisie. Prítomní členovia potvrdili doterajšiu výšku členských príspevkov, schválili úpravy stanov 
a rozhodli o vymenovaní prvého čestného člena spoločnosti. Za dlhoročnú a priekopnícku prácu v oblasti heraldickej 
tvorby sa ním stal akad. maliar Ján Š vec. V druhej časti podujatia Prof. Novák oboznámil prítomných so súčasným sta
vom tvorby a prijímania mestských a obecných symbolov na Slovensku. Po jeho vystúpení, ktoré doplnila prednáška 
ing. Zdenka Alexyho sa predstavili traja heraldickí výtvarníci - Ladislav Čisárik, Miroslav Kollár a Vladimír Labuda, 
ako aj ďalší člen spoločnosti - heraldický rezbár Viliam Kišš. Po vyhlásení výsledkov volieb nový predseda spoločnosti -
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. svojim príhovorom podujatie uzavrel. Stretnutie pozdravili partnerské organizácie z Čes
kej republiky, informovala o ňom miestna a matičná tlač (Život Turca, Slovenské národné noviny). Ďalšie hodnotenie 
prinesie časopis Slovenská archivistika. 

MEDZINÁRODNÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ KONFEDERÁCIA udelila členovi výboru našej 
spoločnosti Zdenkovi G. Alexymu cenu Prix Dalmiro de la Valgone. Získal ju za 3-zväzkové dielo Ex Libris Armales 
a z rúk Doc. Adama Heymowského, riaditeľa Kráľovskej dvorskej knižnice v Štokholme, prevzal 3. decembra 1993 na 
slávnostnom zhromaždení Polskej heraldickej spoločnosti vo Varšave. Predseda spoločnosti a súčasne riaditeľ Historic
kého ústavu Poľskej akadémie vied Dr. Štefan K. Kuczynski pri tejto príležitosti zhodnotil Alexyho zásluhy o pomocné 
vedy historické a heraldickú tvorbu. Po slávnostnej časti ocenený oboznámil prítomných so súčasnou tvorbou sloven
ských mestských a obecných vlajok. -gh-
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PRÍLOHA 

SLOYENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ 
SPOLOČNOSŤ PRI MATICI SLOVENSKEJ 1991-1993 

(Správa o činnosti prednesená na valnom zhromaždení 13.11.1993 v Martine) 

Dňa 26. októbra 1991 sme v týchto priestoroch založili Slovenskú genealogicko-heraldickú spo
ločnosť pri Matici slovenskej. Do jej výboru boli zvolení 11, do dozorného výboru 
3 členovia spoločnosti. Po kooptácii dalšieho člena výbor pracoval v zložení: RNDr. Roman Zelenay, 
CSc. (predseda), PhDr. Ladislav Vrtef a PhDr. Cyril Žuffa (podpredsedovia), Milan Šišmiš (tajomník), 
Karín Schlosárová-Šišmišová (hospodár), Ing. Zdenko Alexy, Ladislav Čisárik, PhDr. Jana Harantová, 
PhDr. Ľubomír Jankovič, PhDr. Richard Marsina, DrSc, Prof. Jozef Novák, DrSc. a Mgr. Viera Zemene-
ová (členovia). V revíznej komisii pôsobili: Zdenko Ďuriška, Vojtech Pomothy a Pavlína Valková. Výbor 
spoločnosti sa po prvýkrát zišiel bezprostredne po ukončení zakladajúceho zhromaždenia a potom sa 
schádzal takmer každý mesiac, striedavo v Martine a v Bratislave, aby - prakticky až do dnešného dňa -
riešil úlohy spojené s rozvojom našej organizácie. 

Členská základňa. Po založení začala naša spoločnosť rýchlo naberať na počte členov. Začiatkom 
roka 1992 ich množstvo prekročilo 100, začiatkom marca 1993 200 a v polovici októbra 1993 250 čle
nov. V súčasnosti evidujeme 255 (z toho 216 individuálnych a 39 kolektívnych) členov. Ide v prevahe 
o záujemcov zo Slovenska, 17 členov pôsobí v Českej republike a po 1 členovi má spoločnosť aj v Ma
ďarsku a v srbskej Juhoslávii. Približne polovica slovenských členov pochádza zo Západoslovenského 
(51,5%), tretina zo Stredoslovenského (33,6%) a sedmina z Východoslovenského kraja (14,9%). Spoloč
nosť má zastúpenie v 79 mestách a obciach 34 (z 38) okresov. Najviac členov pochádza z miest Bratislava 
(takmer štvrtina, 51 individuálnych a 3 kolektívni členovia), Martin (13+2), Košice (13+1), Nitra (7+3) 
a Banská Bystrica (7+1), z okresov Bratislava-mesto (51+3), Martin (18+1), Nitra (14+3), Košice-mesto 
(13+1) a Trnava (10). Zatiaľ sa nám nepodarilo preniknúť do východoslovenských okresov Humenné, Ko-
šice-vidiek, Rožňava a Svidník. 

Asi štvrtinu členskej základne tvoria členovia, ktorí inklinujú k činnosti spoločnosti 
z profesionálnych dôvodov, teda pracovníci múzeí, archívov, kultúrnych inštitúcií, vedeckých a univerzit
ných pracovísk príslušného zamerania. Zvyšnú časť tvoria záujmoví genealógovia 
a heraldici rôznych povolaní; výrazne sú napr. zastúpení technici (17%), súkromní podnikatelia, adminis
tratívni pracovníci, rovnako ako pracovníci v rôznych robotníckych povolaniach 
a v sfére služieb (všetky kategórie po 8%). Je potešujúce, že v členskej základni sú početne zastúpení aj 
učitelia základných a stredných škôl a stredoškolskí a vysokoškolskí študenti (spolu 8%). Medzi členmi 
nájdeme viac popredných kultúrnych, vedeckých a politických pracovníkov, napr. vedeckých pracovní
kov Slovenskej akadémie vied, pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity P.J. Šafári
ka v Prešove, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky i českého parlamentu, spisovateľov, výtvar
níkov a pod. Kolektívnych členov zastupujú v prevahe múzeá (18), štátne oblastné a okresné archívy 9) 
a okresné knižnice. 

Členovia vo všeobecnosti inklinujú viac ku genealógii (asi polovica má záujem o výskum vlastné
ho pôvodu), menej sa zaujímajú o heraldiku a ďalšie príbuzné disciplíny. Stretávame sa s viac alebo me
nej vyhranenou orientáciou, pričom väčšina členov sa nesústreďuje len na jeden konkrétny predmet záujmu. 
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Pri pohľade na súčasný stav členskej základe, jej zloženie, môžeme konštatovať pozitívne tenden
cie vo väčšine ukazovateľov. V nasledujúcom období ešte očakávame jej pozvoľný nárast a postupnú sta
bilizáciu. Radi by sme získali členov aj v ďalších štátnych okresných a oblastných archívoch a v okres
och, kde ešte nemáme zastúpenie. Naďalej chceme získavať k spolupráci učiteľov stredných a základných 
škôl, ako aj vysokoškolských študentov a pedagógov. V mestách a okresoch s väčšou koncentráciou čle
nov by sme radi podnietili vytvorenie genealogicko-heraldických klubov s miestnou, resp. regionálnou 
pôsobnosťou (máme na mysli najmä Košice). 

Styky s inými organizáciami. Bytostne dôležitou už od založenia spoločnosti bola jej komunikácia 
s Maticou slovenskou (MS), pri ktorej naša organizácia pôsobí. Spolupráca bola obojstranná, rozvíjala sa 
vo viacerých oblastiach a týkala sa viacerých vnútromatičných pracovísk. Tradične najširšie kontakty 
sme udržovali s Členským ústredím MS. Toto pracovisko výdatne podporilo založenie našej organizácie, 
ešte pred jej vznikom i krátko po ňom finančne podporilo vydanie prvých dvoch čísel časopisu Genealo-
gicko-heraldický hlas. Spolupráca sa prejavila aj pri zakladaní matičných genealogicko-heraldických klu
bov (Topoľčianky) a pri organizovaní niektorých podujatí (3. matičné stretnutie genealógov a heraldikov, 
výstava Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby). Veľkú pomoc preukázal a preukazuje spoločnosti aj 
Biografický ústav MS, v ktorého priestoroch je uložená naša knižnica, a rovnako aj Slovenská národná 
knižnica MS, prostredníctvom ktorej sa časť našich publikácií dostáva do popredných európskych a sčasti 
aj zámorských knižníc. V neposlednom rade treba spomenúť spoluprácu s matičnou nadáciou "Prebudená 
pieseň", pre ktorú sme spracovali projekt predarchívneho genealogického výskumu v slovenských ob
ciach, a na druhej strane tiež finančnú podporu zo strany MS, ktorú naša spoločnosť získala na činnosť 
a osobitne na vydávanie svojho časopisu. Oceňujeme aj fakt, že na organizovanie svojich podujatí i na 
dalšie aktivity môžeme bezplatne využívať matičné priestory. 

Spoločnosť mala od začiatku veľmi dobré styky aj s českými partnerskými organizáciami - Českou 
genealogickou a heraldickou spoločnosťou v Prahe, najmä prostredníctvom p. Josefa Badu, Vexilologic-
kým klubom v Prahe, Genealogickým a heraldickým klubom v Brne a Klubom genealogú a heraldiku 
v Ostrave. Osobitne dobré vzťahy udržujeme s ostravským klubom, ktorého predseda, p. Vladimír Markl 
nás pravidelne informuje o aktivitách v oblasti genealógie a heraldiky v českých krajinách a nezriedka 
nás i osobne navštevuje. Spoločnosť komunikuje aj s ďalšími zahraničnými organizáciami. Veľmi dobré 
kontakty máme s Federáciou rodinno-historických spoločností z Veľkej Británie, ktorá nás na jar t.r. prija
la za svojho člena, pravidelne nás informuje o svojich aktivitách a zásobuje literatúrou, ďalej s Ukrajin
skou heraldickou spoločnosťou v Ľvove a s Kanadskou heraldickou spoločnosťou v Ottawe. Už tradične 
si vymieňame publikácie so Spoločnosťou genealógov a Heraldickou spoločnosťou v Londýne, s Flag Re
search Center v USA, spoločnosťou Adler vo Viedni a s Czechoslovak Genealogical Society International 
v americkom St. Paul. Styky s ďalšími organizáciami sú príležitostné. Čas od času sa na nás niektoré spo
ločnosti obracajú s prosbou o informácie či drobné služby. Pre Belgicko-európske stredisko výskumu vla
jok v Ottignies sme napr. sprostredkovali zhotovenie novej štátnej vlajky Slovenskej republiky, ako aj 
zásielku literatúry a zákonných predpisov týkajúcich sa slovenskej štátnej symboliky. 

Ak by sme naše styky s partnermi chceli aj číselne vyjadriť, môžeme uviesť, že sa týkajú vyše 100 
genealogických, heraldických, vexilologických a krajanských organizácií v 36 krajinách na 3 kontinen
toch. Tieto sporadicky informujú o aktivitách našej spoločnosti na stránkach vlastných periodík. 

Edičná činnosť. Dôležitým komunikačným prostriedkom našej spoločnosti je časopis Genealogic-
ko-heraldický hlas. Jeho prvé dve čísla (prvé ešte pred založením spoločnosti) vydalo Členské ústredie 
MS, ďalšie s podporou Matice slovenskej, Ministerstva kultúry SR a sponzorov vyšli už s podtitulom 
"Časopis SGHS MS - Martin". Vďaka tejto podpore sa nám v tomto roku podarilo vyrovnať sklz vo vydá-
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vaní časopisu, ktorý by sme od budúceho roka chceli vydávať s pravidelnou, polročnou periodicitou. Ča
sopis distribuujeme nielen svojim členom a partnerom, ale prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice 
MS aj štátnym, univerzitným a vedeckým knižniciam v Bulharsku, Maďarsku, Nikarague, SRN, Poľsku, 
Rumunsku, na Ukrajine, v Rusku, Bielorusku, v Litovskej republike a v USA. Dnes by ste sa s ním mohli 
stretnúť napr. v knižnici najväčšieho genealogického pracoviska na svete - v mormónskej Genealogickej 
spoločnosti Utahu v Salt Lake City, v Ruskej štátnej knižnici v Moskve, či v nikaragujskej Národnej kniž
nici v Manague. 

Popri Genealogicko-heraldickom hlase sme vydali i niekoľko informačných listov, adresár členov 
a formuláre vývodu a rodinného listu - pomôcky pre praktických genealogov. 

V súčasnosti najvážnejším edičným zámerom je príprava zborníka z vedeckého sympózia v Čas-
tej-Papierničke, ktorý by sme chceli vydať začiatkom, resp. v prvej polovici nadchádzajúceho roka. Uva
žujeme aj o publikovaní doplneného adresára členov (začiatkom r. 1994) a ďalších materiálov pre začína
júcich a praktických genealogov. Vo výbore spoločnosti sme začali diskutovať o obsahovej skladbe 
a koncepcii tvorby genealogickej príručky, takže určité aktivity možno očakávať aj v tomto smere. 

Knižnica a zbierky. Stykmi so zahraničnými organizáciami sa našej spoločnosti podarilo zabezpe
čiť stály prísun cudzojazyčnej, najmä anglickej genealogickej, heraldickej a vexilologickej literatúry, kto
rá tvorí základný fond knižnice spoločnosti. K časopisom a literatúre postupne pribudli a pribúdajú aj ďal
šie tlače a strojopisné materiály získané darmi od členov a priaznivcov spoločnosti zo Slovenska i zo za
hraničia. Dnes sa tu dajú nájsť aj väčšie-menšie genealogické práce (vo forme strojopisných textov či ta
buliek), ako aj rôzne samostatné publikácie, ku ktorým postupne pribúdajú súbory prepísaných náhrob
ných nápisov. Dovedna možno hovoriť asi o 200 knižničných jednotkách. Tieto sú uložené v priestoroch 
Biografického ústavu MS a prístupné počas pracovnej doby v Matici slovenskej. Niektorí členovia a záu
jemcovia z radov krajanov ich pri svojej návšteve Matice slovenskej už aj využili. 

Ku knižničným zbierkam najbližšie pribudne súbor 560 grafik rodových, mestských, obecných 
a cechových erbov, ktoré vznikli v súvislosti s tvorbou známych slovenských heraldických a encyklope
dických publikácií a ktoré sa ich autor, akademický maliar Ján Švec, rozhodol darovať našej spoločnosti. 
Materiály budú uložené v archívnych priestoroch Matice slovenskej, využívané na výstavné účely a pri 
tvorbe časopisu spoločnosti. Niektoré exempláre z uvedenej zbierky sú v súčasnosti exponátmi putovnej 
výstavy Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby. 

Výskumné projekty. Spoločnosť od založenia uvažovala o realizácii výskumných projektov, ktoré 
by mali odborné i širšie využitie a do ktorých by sa mohli zapojiť ako profesionálni, tak aj laickí záujem
covia o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny. Už na jar r. 1993 v spolupráci s Členským ústredím 
Matice slovenskej "spustila" projekt prepisu náhrobných nápisov, do ktorého sa zapojilo viacero jednot
livcov, záujmových i odborných vlastivedných pracovníkov (osobitne by sme chceli vyzdvihnúť prácu p. 
Milady Novákovej v Turci, p. Rudolfa Korca vo Veľkých Uherciach a p. Ing. Pavla Lenharta, krajana z 
Kovačice, ktorý spracoval cintorín v Brúsniku, okr. Veľký Krtíš). V dôsledku ich úsilia sa prepísali a úpl
ne alebo čiastočne spracovali údaje z 28 cintorínov z viacerých regiónov Slovenska i zo zahraničia (starý 
slovenský cintorín v Tótkomlósi). V súčasnej dobe sa dokončujú súbory z Bratislavy-Prievozu, Lakšár-
skej Novej Vsi (Vladimír Hančin) a zo Spišskej Soboty (Božena Malovcová). Sekundárnym výsledkom 
projektu v niektorých prípadoch (Veľké Uherce) bolo, že obec si pri tejto príležitosti zhotovila mapu cin
torína a urobila poriadok v evidencii hrobov. 

V r. 1992 vznikol aj ďalší projekt s názvom "Rodostrom obce". Jeho cieľom bolo prebudiť záujem 
mladšej generácie (žiakov základných a študentov stredných škôl) o výskum vlastných predkov a štúdium 
dejín vlastnej obce, regiónu. Projekt bol spracovaný pre matičnú nadáciu "Prebudená pieseŕľ'a prostred-
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níctvom nej predložený Ministerstvu školstva SR. V súčasnosti sa overujú možnosti jeho realizácie. 
Koncom r. 1991 výbor spoločnosti prediskutoval základné tézy projektu genealogického výskumu 

šľachtických rodov pôsobiacich na území Slovenska a zvolil alternatívu zmapovať stav výskumu v tejto 
oblasti počas vedeckého sympózia Najstaršie rody na Slovensku (4.-6. októbra 1993 v Častej-Papiernič-
ke). Podujatie značne prehĺbilo doterajšie poznatky o vývoji rodov na Slovensku v najstaršom období 
a prinieslo mnohé závažné zistenia, z ktorých možno vychádzať pri ďalšom výskume v tejto oblasti. 

Počas sympózia sa znova ukázalo, že je potrebné spracovať základnú genealogickú terminológiu 
a riešiť aj ďalšie metodologické otázky genealógie, heraldiky a iných príbuzných disciplín. Ďalší výskum 
na pôde spoločnosti by sa mal preto orientovať týmto smerom. Naďalej však cheme pokračovať aj v pro
jekte Prepis náhrobných nápisov, jeho výsledky perspektívne spracovať pomocou počítača a takto ich 
sprístupniť na ďalší výskum. 

Podujatia. V záujme rozvoja stykov s členmi, vlastnej propagácie i propagácie disciplín, na ktoré 
sa sústreďuje, spoločnosť zorganizovala, resp. spoluorganizovala viacero podujatí. 24. októbra 1992 to 
bolo 3. matičné stretnutie genealógov a heraldikov, počas ktorého členovia riešili otázky súvisiace s roz
vojom činnosti spoločnosti, osobitne s rozvojom projektu Prepis náhrobných nápisov a mohli sa obozná
miť aj s aktuálnymi zmenami v štátnej symbolike Slovenskej republiky. V dňoch 4.-6. októbra 1993 spo
ločnosť v spolupráci so Sekciou archívnictva a pomocných vied historických pri SAV zorganizovala už 
spomínané sympózium s názvom Najstaršie rody na Slovensku (bolo to jej prvé vedecké sympózium). 
Podujatia sa zúčastnilo okolo 100 záujemcov, z ktorých asi polovicu tvorili členovia spoločnosti. 

Medzi aktivitami tohto druhu treba spomenúť aj výstavu Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvor
by, na ktorej úspešnom putovaní po slovenských mestách sa členovia spoločnosti aktívne autorsky (Ing. 
Zdenko Alexy, Ladislav Čisárik, akad. maliar Ján Švec) i organizačne podieľajú (hoci spoločnosť nie je 
vyslovene uvedená ako spoluorganizátor). Výstava bola po prvýkrát sprístupnená v máji r. 1991 v Trenčí
ne, potom si ju mohli prezrieť účastníci zakladajúceho zhromaždenia našej spoločnosti v Martine i zájem-
covia v ďalších mestách. V súčasnosti ju čaká zahraničná premiéra v Békešskej Čabe. 

Spoločnosť chce ďalej pokračovať v organizovaní podobných podujatí - v príprave Matičných 
stretnutí genealógov a heraldikov (v spolupráci s Členským ústredím MS), výstavy Heraldický exlibris na 
Slovensku a ďalších. 

Konzultatívna a poradenskú činnosť. K aktivitám spoločnosti patri v neposlednom rade aj jej pora
denská a konzultatívna činnosť. Prakticky denne prichádzajú na našu adresu listy od rôznych záujemcov 
zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí sa nezriedka pýtajú, ako začať s výskumom vlastných predkov, kde 
získať tú či onú informáciu. Obracajú sa na nás najmä krajania z USA, pričom neraz navštevujú "naše" 
priestory aj osobne. 

Naša spoločnosť sa za ostatné 2 roky svojej existencie rozrástla na relatívne veľkú organizáciu so 
širokou škálou aktivít a s bohatými stykmi doma i v zahraničí. Ak sme dnes považovaní za vážnych, reš
pektovaných partnerov, je to nielen zásluha výboru, ktorý túto spoločnosť dosiaľ viedol, ale aj zásluha 
každého člena, či už spoločnosť podporil finančne, svojou účasťou na jej projektoch, podujatiach alebo 
inak. Dovoľte mi preto, aby som sa všetkým na záver úprimne poďakoval. Som presvedčený, že s ďalšou 
vašou podporou sa táto spoločnosť, naša spoločnosť, bude i naďalej všestranne rozvíjať. 

(Milan Šišmiš) 
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STANOVY SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ 
SPOLOČNOSTI PRI MATICI SLOVENSKEJ 

§1 Základné ustanovenia 

1. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (ďalej len Spoločnosť) 
je dobrovolhým združením záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny. 

2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. 
3. Spoločnosť má sídlo v Matici slovenskej v Martine. 

§2 Úlohy Spoločnosti 

1. Spoločnosť sleduje tieto cielo: 
- podporovať rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, osobitne výskum pôvodu 

a príbuzenstva slovacikálnych osobností a rodín, 
- napomáhať stretávanie sa svojich členov a priaznivcov a výmenu informácií medzi nimi, 

- poskytovať metodickú pomoc členom, priaznivcom a inštitúciám. 
2. Tieto ciele Spoločnosť uskutočňuje: 

- organizovaním stykov s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
- organizovaním stretnutí svojich členov a podujatí genealogicko-heraldického zamerania, 

- vydávaním vlastného periodika, publikácií a materiálov teoretického i praktického zamerania, 
- budovaním a sprístupňovaním vlastnej knižnice a archívu. 

§3 Členstvo 

1. Spoločnosť tvoria: 
- riadni členovia, 
- čestní členovia. 

2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť jednotlivec alebo organizácia. Členstvo vzniká po 
zaevidovaní riadne vyplnenej členskej prihlášky a zaplatení ročného členského príspevku. 

Člen Spoločnosti dostane od výboru Spoločnosti členskú legitimáciu. V odôvodnených prípa
doch môže výbor Spoločnosti rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom oslobodení člena od 

platenia členského príspevku. 
3. Čestným členom (členom, predsedom) Spoločnosti sa môže stať osoba, ktorá sa osobitne 
zaslúžila o rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín. O udelení čestného členstva 

rozhoduje valné zhromaždenie. 

§4 Práva členov 

1. Členovia Spoločnosti majú právo: 
- zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a ďalších podujatiach Spoločnosti, 

- voliť a byť volení do orgánov Spoločnosti, 
- podávať návrhy orgánom Spoločnosti, 

- odoberať publikácie Spoločnosti, 
- používať knižnicu a archív Spoločnosti. 

2. Každý člen má nárok na informácie o činnosti Spoločnosti. 

§5 Členské príspevky 

1. Riadni členovia sú povinní v určenom termíne platiť ročné členské prísevky. Výšku príspev
kov určuje valné zhromaždenie. 
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2. Čestní členovia sú od platenia členských príspevkov oslobodení. 
3. Členské sa platí raz ročne, vždy do 31. 1. príslušného kalendárneho roka. 

§6 Zánik a pozastavenie členstva 

1. Členstvo v Spoločnosti zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím, alebo zánikom 
kolektívneho člena. 

2. Vystúpenie zo Spoločnosti je člen povinný písomne oznámiť výboru. 
3. Pri poškodzovaní záujmov Spoločnosti, porušovaní jej stanov a v ďalších odôvodnených 

prípadoch môže výbor rozhodnúť o vylúčení člena trojpätinovou väčšinou. Proti vylúčeniu sa 
člen môže odvolať valnému zhromaždeniu. 

4. Pri nezaplatení členského príspevku v určnom termíne môže výbor rozhodnúť o pozastavení 
členstva. 

§7 Orgány Spoločnosti 

1. Orgánmi Spoločnosti sú: 
- valné zhromaždenie, 

- výbor, 
- dozorný výbor. 

§8 Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Tvoria ho riadni členovia Spoloč
nosti (jednotlivci a delegáti organizácií). Schádza sa raz za dva roky, mimoriadne podlá potre

by alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Zvoláva ho výbor, vedie predseda. 
2. Valné zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a stave financií za uplynulé obdobie, 

rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, volí výbor a revíznu komisiu 
priamym a tajným hlasovaním a rozhoduje o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa 

Spoločnosti. 
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice riadnych čle

nov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní členovia hlasovaním 
rozhodnú o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia alebo o jeho preložení na iný termín. 

4. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje zapisovateľ zápisnicu a predloží ju 
na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému ďalšiemu členovi 

výboru. 

§9 Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi jej činnosť v období medzi 
valnými zhromaždeniami. Schádza sa najmenej dvakrát do roka, zvoláva a vedie ho predseda. 

2. Výbor tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár, zapisovateľa piati členo
via. Výbor volí svojich funkcionárov tajným hlasovním. Medzi dvoma voľbami môže výbor 

kooptovať maximálne troch členov. Kooptáciu musí schváliť trojpätinová väčšina. 
3. Predseda, podpredsedovia a tajomník zastupujú Spoločnosť navonok, v jej mene rokujú 

a uplatňujú podpisové právo tak, že podpisujú vždy dvaja z oprávnených. Zastupovaním Spo
ločnosti môže výbor splnomocniť aj iné osoby. Na plnenie konkrétnych úloh 

môže výbor vytvárať osobitné komisie. 
4. Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti najmenej polovice svojich členov. Za prijaté 

uznesenie sa považuje návrh, ktorý odhlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov 
rozhoduje hlas predsedajúceho. 

5. O priebehu a záveroch zasadnutia výboru vyhotovuje zapisovateľ zápisnicu a predloží ju na 
overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému 

ďalšiemu členovi výboru. 
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§10 Dozorný výbor 

1. Dozorný výbor je dozorným orgánom Spoločnosti. Tvoria ho predseda a dvaja členovia 
volení valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Jeho úlohou je kontrolovať hospodáre

nie Spoločnosti, dodržiavanie platných predpisov a podávať o výsledkoch kontroly správu 
valnému zhromaždeniu. 

2. Bez správy dozorného výboru nemožno odstupujúcemu výboru udeliť absolutórium. 

§11 Hospodárenie Spoločnosti 

1. Finančné prostriedky na činnosť získava Spoločnosť z členských príspevkov, z príjmov 
z vlastnej činnosti a dobrovoľných finančných príspevkov od organizácií a jednotlivcov. 

2. Za majetok Spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý jeho správou poveruje hospodára. Príjmy 
a platby Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti vo finančnom ústave. 

3. Do 15. decembra bežného roka predkladajú tajomník a hospodár výboru výročnú správu 
o činnosti a hospodárení, plán činnosti a finančný rozpočet na nasledujúci rok. Spoločnosť 

hospodári na základe plánu a rozpočtu schválených výborom na príslušný rok. Plán a rozpočet 
sa schvalujú do 15. februára príslušného roka. 

4. V prípade zániku Spoločnosti rozhodne ojej majetku mimoriadne valné zhromaždenie. 

§12 Kluby 

1. Členovia môžu vytvárať kluby s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou a záujmové 
sekcie, ktoré plnia úlohy Spoločnosti. 

2. Kluby a sekcie sa riadia vlastným štatútom, ktorý musí byť v súlade so stanovami 
Spoločnosti. 

§13 Symboly a skratka 

1. Symbolmi spoločnosti sú erb a pečať. 
2. Erb Spoločnosti predstavuje na červenom štíte strieborný (biely) lipový strom vyrastajúci 

zo stredného, väčšieho vrchu modrého trojvršia. 
3. Na označenie svojho názvu môže Spoločnosť používať skratku SGHS MS. 

§14 Záverečné ustanovenia 

1. Spoločnosť bola založená dňa 26. októbra 1991 v Martine. 
2. Stanovy Spoločnosti nadobudli platnosť dňa 25. novembra 1991 po zaregistrovaní 

na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, zrevidované a doplnené boli 
dňa 13. novembra 1993. 

ORGÁNY SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI 
PRI MATICI SLOVENSKEJ (od 13.11.1993) 

Výbor: 
Predseda: Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
Podpredsedovia: PhDr. Ladislav Vrtel', PhDr. Cyril Žuffa 
Tajomník: Mgr. Milan Šišmiš 
Hospodár: Mgr. Zdenko Ďuriška 
Členovia: Ing. Zdenko Alexy, Ladislav Čisárik ml., PhDr.Ľubomír Jankovič, PhDr. Jozef Kar-
lík, PhDr. Richard Marsina, DrSc, PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 

Dozorný výbor: 
Predseda: Vojtech Pomothy 
Členovia: PhDr. Ofga Kvasnicová, Pavlína Valková 
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INHALT 

Die Nummer erôffhet der Beitrag des Heraldikers Zdenko Alexy. Der Autor entwirft darin die Ge-
nese der Schaffung der Stadt- und Gemeindevexilla in der Slowakei, die seit 1988 die Heraldische Kom-
mission des Innenministeriums gleichschaltet. Sie analysiert die historischen Flaggen auf dem Terríto-
rium der Slowakei und informiert uber Prinzipien, die sich bei der Schaffung neuer Flaggen geltend 
machten. Eines der Prinzipien war auch das Prinzip der AusschlieBlichkeit des Designs. Die Kodifizie-
rung der 135 Stadtflaggen wurde 1989 beendet; die Schaffung von Gemeindeflaggen wird fortgesetzt (bis 
heute genehmigte die Heraldische Kommission iiber 100 Flaggen). Ihr gemeinsames Zeichen ist ein ein-
facher (bei den Stadtflaggen) oder doppelter (bei den Gemeindeflaggen) Einschnitt, der sogenannte 
Schwalbenschwanz, der eine wichtige differenzierende Funktion erfiillt. 

Ján Žilák aus dem Regionalen Staatsarchiv in Banská Bystrica und Milan Šišmiš aus dem Biog-
raphischen Inštitút der Matica slovenská erforschen die Genealógie des seiner Abstammung nach wahrs-
cheinlich sächsischen Geschlechts der Daxner. Seine Mitglieder wirkten im 17. und 18. Jh. vor allem im 
Gebiet von Brezno (Bries), widmeten sich dem Holabbau fur den Bergbaugebrauch und später dem Ge-
werbe. Die Autoren konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf die Zweiglinie, deren Mitglieder seit der 2. 
Hälfte des 18. Jhs. in Tisovec gelebt haben und sich im 19. Jh. bedeutsam in der slowakischen National-
bewegung engagiert haben. Ihre Nachkommen trugen zur Entstehung der ČSR bei und während dieser 
Zeit und nach dem 2. Weltkrieg beeinfluBten sie ausdrucksvoll das politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Leben in der Tschechoslowakei. Der bedeutendste Repräsentant des Geschlechts war Štefan Marko 
Daxner (1822-1892), der fuhrende Ideologe der slowakischen Nationalbewegung in der 2. Hälfte des 19. 
Jhs. Andere bekannte Gestalten des Geschlechts waren z. B. der Bankdirektor Ivan Daxner (1860-1935), 
einer der FOhrer der amerikanischen Slowaken in der Zeit der Entstehung der ČSR, Offizier Vladimír 
Daxner (1888-1971), Mitgestalter der tschechoslowakischen Legionen in RuBland, oder der Jurist Igor 
Daxner (1893-1970), der Gerichtsvorsitzende im ProzeB, gefuhrt gegen Jozef Tiso, den Präsidenten der 
Slowakischen Republík von 1939-1945. 

Frederik Federmayer, Geschichtestudent an der Philosophischen Fakultät der Komenský-Univer-
sität in Bratislava, beschreibt 15 bis jetzt nicht verôffentlichte Siegel der Geschlechter aus dem Bratisla-
vaer Komitat, die er bei der Erforschung verschiedener Familienarchive gewonnen hat. 

Milan Miäovič aus dem Regionalen Staatsarchiv in Bratislava fand in den Kirchenmatrikeln in 
Bratislava Eintragungen uber die getauften Turken, die Ende des 17. Jhs. wahrscheinlich als Kriegsgefan-
gene hierher geraten sind. Ihre ethnische Benennung (Turke) ging in ihre Familiennamen ein, die nach 
dem Milieu entweder nach der ungarischen (Tôrôk) oder der deutschen Rechtschreibung (Turek) ges-
chrieben wurden. Der Autor verfolgte die Familie eines gewissen Joseph und stellte fest, daB ihre ersten 
Mitglieder unter den beiden Familiennamen in Bratislava bis 1945 lebten. Damals wurden sie 
grôBtenteils, in Abhängigkeit davon, zu welcher Nationalität sie sich bekannten, entweder nach Deut-
schland (die Turcks) oder nach Ungarn (die Tôrôks) ausgesiedelt. 

Der Kulturhistoriker Hadrián Radváni berQcksichtigt in seinem Beitrag die Heraldik des Ges
chlechts Péči. Er beschreibt den Wappen des Trnavaer (Tymauer) Gebildeten Lukáš Péči, den er 1591 
selbst geschaffen hatte. Er vergleicht ihn mit anderen Abwandlungen des Wappens, auBer anderen mit 
den Zeichnungen, die er 1969 in einer Altpapiersammlung in Michalovce gefunden hat. 

Die Rubrík Porträte ist diesmal Ladislav Čisárik gewidmet, dem Mitautor der Staatssymbole der 
Slowakischen Republík und Kunstler, der im entseheidenden MaBe das gegenwärtige Design der Stadt-
und Gemeindesymbole in der Slowakei beeinfluBt hat. Die Nummer macht die Leser auch mit dem Klub 
der Genealogen und Heraldiker in Ostrava bekannt, der seinerzeit zu den besten in der Tschechoslowakei 
gehôrte. In der Beilage bringen wir einen Bericht uber die Tätigkeit der Slowakischen genealogisch-he-
raldischen Gesellschaft bei der Matica slovenská, der auf ihrer Wahlversammlung am 13. November 
1993 in Martin vorgetragen wurde, die bearbeiteten Statuten dieser Organisation und Information uber 
die neue Zusammensetzung ihrer Organe. 

49 



SUMMARY 

The issue is opened by the contribution by heraldist Zdenko Alexy. In it the author out-
lines genesis of civic and municipal vexilla in Slovakia, formation which has been directed by 
the Ministry of Home Affairs Heraldic Committee since 1988. He analyzes historical flags 
from the territory of Slovakia and informs on the principles used in designing of new flags, one 
of them being the principle of the design uniqueness. The codification of 135 civic flags was 
finished in the year 1989, while creation of municipal flags continues (up to the present over 
100 flags were approved by the Heraldic Committee). Their common sign is a simple (the ci
vic flags) or double (the municipal ones) fork, the so-called swallow's tail, which plays an im-
portant differentiating function. 

Ján Žilák, State Regional Archives in Banská Bystrica, and Milan Šišmiš, the Biograp-
hical Department of the Matica slovenská, trace genealogy of the Daxner family, probably of 
the Saxon origin. In the 17th and the 18th centuries members of the family lived mainly in the 
región of Brezno, they devoted themselves to exploitation of wood for mining business, later 
to trades. The authors pay special attention to the branch the members of which lived in Tiso
vec from the second half of the 18th century and in the 19th century played an important role 
in the Slovák national movement. Their descendants contributed to establishing of the Cze-
choslovak Republic, and influenced considerably political, economic and cultural life in Cze-
choslovakia even after World War II. The most prominent of the family was lawyer Štefan 
Marko Daxner (1822-1892), leading ideologist of the Slovák national movement in the second 
half of the 19th century. Other well-known personalities of the family were e.g., bank director 
Ivan Daxner (1860-1935), a leader of American Slovaks in the periód of establishing of the 
ČSR, officer Vladimír Daxner (1888-1971), co-founder of Czechoslovak legions in Russia, or 
lawyer Igor Daxner (1893-1970), chairman of the court on Jozef Tiso's trial, president of the 
Slovák Republic in 1939-1945. 

Frederik Federmayer, študent of history at the Philosophical Faculty of Comenius Uni-
versity in Bratislava, describes 15 so-far unpublished seals of families from Bratislava county 
which he received during his investigation into diferent family archives. 

Milan Mišovič, State Regional Archives in Bratislava, found in the Bratislava parish re-
gisters baptismal records of some Turks who had got there in the end of the 17th century, pro
bably as prisoners of war. Their ethnic designation (Turk) came into their surnames which we
re written according to their surrounding, either in Hungarian (Tôrôk) or in Germán (Turek) 
orthography. The author investigated the family of one of them, a Jozef, and discovered that its 
members lived under both surnames in Bratislava even until the year 1945. Then, they were 
evacuted either to Germany (the Tiircks) or to Hungary (the Tôrôks) depending on the nationa-
lity they reported. 

Cultural historian Hadrián Radváni pays his attention to the heraldry of the Péči family 
in his contribution. He describes the coat-of-arms of the intellectual of Trnava Lukáš Péči who 
designed it himself in the year 1591. Radváni compares it with other variants of the coats-of-
arms, also with the paintings which he found in waste-paper in Michalovce in 1969. 

In the column Portraits the issue introduces Ladislav Čisárik, co-author of state symbols 
of the Slovák Republic, and a ereative artist who considerably influenced the contemporary de
sign of civic and municipal symbols in Slovakia. 

Moreover, the issue presents the Club of Genealogists and Heraldists in Ostrava, recen-
tly one of the best societies of this kind in Czechoslovakia. There is an information on the acti-
vity of the Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská delivered at its gene
rál assembly in Martin on November 13, 1993, on the modified štatúte of the organization and 
on its organs new structure. 
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events in the related fields, designs und undertakes projects concerning investigation 
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