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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
v snahe podporiť rozvoj 
genealogického výskumu 

na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 
a oceniť jeho najlepšie výsledky 

vypisuje 
4. ročník súťaže 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 

Podmienky: 
1. súťaž je verejná 

2. práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku, 
tematicky zamerané na rody a rodiny so slovenskými vzťahmi 

3. súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SGHS 
(prvé tri práce budú ocenené) 

4. práce alebo ich časti vhodné 
na uverejnenie budú v rámci možností SGHS publikované 

5. všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 
súčasťou zbierok SGHS, kde budú k dispozícii dálším bádateľom 

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
v 3. štvrťroku 2004 v Martine 

(presný termín včas oznámime) 

7. práce označené názvom, menom autora, 
miestom a rokom napísania (vydania) 

spolu s písomnou prihláškou (s presnou adresou odosielateľa) 
pošlite v jednom exemplári 

do 31. marca 2004 na adresu: 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 
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BRUNO B. HEIM (1911 - 2003) 

Dňa 17. marca 2003 zomrel vo svojom rodisku, v švajčiarskom meste Olten, titu-
lárny arcibiskup Mons. Bruno Bernhard Heim, popredný cirkevný heraldik. Nebýva 
zvykom, aby sme v našom Hlase venovali pozornosť zahraničným osobnostiam, kto
ré nepôsobili bezprostredne v našom priestore na poli heraldiky alebo rodopisu. No 
zosnulý Mons. Heim si túto pozornosť zaslúži s ohľadom na hlbokú brázdu, ktorú 
v druhej polovici minulého storočia vyoral na poli dejepisu, teórie a výtvarnej akti
vity v heraldike, a to nielen v cirkevnej. Tieto jeho aktivity ovplyvnili aj dianie na 
Slovensku, ako to bude priblížené v ďalšom. 

V roku 1945 zavŕšil štúdium na rímskej Gregoriánskej univerzite dizertáciou 
o heraldickom práve a heraldických zyklostiach v Cirkvi, ktorá vyšla knižne v nem
čine v roku 1947. Bol to posledný rok môjho pobytu vo Švajčiarsku, čomu tiež vďa
čím, že som si mohol zadovážiť toto dielo. Jeho práca je cenná tým, že prináša cir
kevné normy všetkých stupňov, ktorými sa upravovalo užívanie týchto erbov. Tieto 
úpravy konfrontuje autor s heraldickou praxou viacerých storočí. 

Od roku 1947 je vo vatikánskych diplomatických službách a to až do roku 1951 
v Paríži, kde v tomto období bol nunciom arcibiskup Roncalli, neskorší pápež Ján 
XXIII. Po nástupe na stolec sv. Petra a po oboznámení sa s neuspokojivým stavom 
centralej regulácie cirkevnej heraldiky dal Ján XXlll. na úvahu B. Heimovi prevziať 
funkciu hlavného herolda, k čomu, žiaľ, nedošlo. 

B. Heim účinkoval v rokoch 1951 - 1961 na nunciatúrach vo Viedni a v Bonne, ne
skôr bol na čele vatikánskych diplomatických zastúpení v Škandinávii, v Egypte a vo 
Veľkej Británii, kde skončil svoju diplomatickú kariéru v roku 1985. 

Knižne vyšli najprv doplnené a najmä mnohými vlastnými kolorovanými kresba
mi obohatené dve vydania jeho spomenutého diela (v angličtine), v roku 1981 jeho 
Liber Amicorum s jeho kresbami osobných a rodových erbov osobností, s ktorými pri
chádzal do styku počas svojho účinkovania v Londýne, ďalej dielo Or and Argent, ve
nované aj u nás známej problematike poľa štítu deleného alebo štiepeného týmito 
kovmi, alebo štítov, kde sa na kovovom poli nachádza obrazec z druhého kovu. Na
pokon v roku 2000 vydal Ľaraldíca nella Chiesa Cattolica. 

B. Heim bol výtvarník so svojráznym prejavom a svoje schopnosti využíval naj
mä na to, aby cirkevným ustanovizniam aj hodnostárom všetkých stupňov nielen pri
bližoval zásady tvorby cirkevných erbov, ale ich aj prakticky realizoval. Mal som 
možnosť zoznámiť sa s ním na medzinárodnom heraldickom kongrese v Kodani v ro
ku 1980 a o rok neskôr navštíviť ho v nunciatúre v Londýne, kde sa jedna z jeho ob
rovských pracovní ponášala skôr na ateliér výtvarníka. 

Oboznámenie sa s jeho dielom a opakovaný styk s B. Heimom podstatne ovplyv
nil moje činnosti na poli cirkevnej heraldiky. Uvedomil som si dôležitosť ním zdô
razňovaných princípov, že napr. v cirkevnom erbe je nemiestne uplatniť vyobrazenie 



Mons. Bruno B. Heim - cirkevný hodnostár a heraldik. 
Foto: Ulrich Nusko (Archivum heraldicuml/2003). 

svätca a že túto funkciu má prevziať jeho atribút, že je žiadúce, aby jednotlivé hie
rarchické stupne cirkevných ustanovizní (biskupstvá, kapituly, dekanáty, farnosti) 
mali vlastné erby a aby hodnostári na čele týchto ustanovizní štvrtili tieto erby so 
svojimi osobnými erbami. Tieto poznatky som uplatňoval sústavne vo svojej činnos
ti, čo sa prejavilo napr. v tom, že sa mi podarilo skoncovať s dovtedajšou uhorskou 
praxou, kde erbom diecézy bol vždy erb sídelného biskupa. Okrem Banskej Bystrice 
som všetkým slovenským diecézam navrhol vlastné erby a u väčšiny došlo ku kreá
cii erbov sídelných biskupov podľa spomenutých zásad. Obdobne u početných archi-
diakonátov, dekanátov a farností na Slovensku a na Morave. 

Tento obšírny exkurz som považoval za potrebný, aby som dokumentoval vý
znam tvorivej činnosti B. Heima pre cirkevnú heraldiku v našom priestore a tento ne
krológ nech je vzdaním vďaky za impulzy, ktoré natrvalo ovplyvňujú túto časť slo
venskej erbovej tvorby. 

Zdenko G. Alexy 
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Š T Ú D I E - ČLÁNKY 

PELIKÁN AKO SYMBOL KRISTA V ERBOCH POĽSKÝCH 
A SLOVENSKÝCH MIEST 

Piotr Goldyn 

V kresťanskom stredoveku všetko, čo jestvovalo stávalo sa symbolom. Predmety, 
osoby, aktuálne a historické udalosti sa považovali za symboly iných predmetov, 
osôb a udalostí, alebo za symboly pojmov a ideí. Vznikla doktrína pomenovaná ako 
„všeobecná symbolizácia", ktorej autorom bol svätý Augustín. Jednako funkciu sym
bolu plnili nielen veci stvorené Bohom. V rámci symbolickej analýzy teológovia vy
medzujú dva typy symbolov. Prvým sú už jestvujúce veci vyznačujúce sa významom 
(res et signa), druhým sú konvenčné znaky. Aj v umení boli vyčlenené symbolické 
smery, ale v odlišnom zmysle, než tomu bolo v teológii. 

Kresťanstvo a symboly 
Zástancovia iracionálneho smeru boli presvedčení, že skúsenosť vyplývajúca zo 

zážitku počas vnímania symbolických obrazcov spôsobuje, že jeho príjemca získava 
rozsiahlejšie poznanie, než to, ktoré je vyjadrené slovami. Mystický smer považoval 
zmyslovo vnímateľný symbol za prostriedok prekračovania hraníc materiálneho sve
ta, čím sa získaval prístup k svetu duchovnému. Tretí smer, aristotelovský, hlásal, že 
obsah symbolov nepresahuje obsah ich slovných ekvivalentov, preto sa symboly po
važovali za výpovede formulované v konvenčnom jazyku znakov.1 

Zlatým obdobím kresťanskej symboliky bol stredovek, ktorý vrcholil medzi 11. 
a 15. storočím. V tom čase kresťanské náboženstvo bolo nejednoliate a ľudia sa 
upriamovali na kontempláciu Boha. Človek sa usiloval vidieť a chápať neviditeľný 
svet prostredníctvom viditeľnej reality, ktorá ho obklopovala. Pre človeka stredove
ku bol symbolom celý svet. K jeho ľudskej podstate patrilo spoznanie a pomenova
nie tajomná, skrytého v ňom.2 

Aj dnes je náboženstvo a teda aj kresťanstvo predchnuté symbolmi. Je tomu tak 
preto, že veriacemu v každom historickom období symboly umožňujú uvedomiť si 
jeho miesto v univerze a taktiež mu pomáhajú určiť predmet jeho vlastného du
chovného života. Žiaľ, nie všetky dávne symboly sa dnes vyznačujú náboženským 
charakterom, nemajú predchádzajúci teritoriálny dosah a nedosahujú niekdajšiu 
mieru uznania u veriacich. Jednako ich výnimočný význam - hoci sa to nevzťahuje 
na všetky - je dôsledkom istého súboru podmienok. Niektoré z nich presahujú do 
sféry dogiem, iné majú kultový charakter, ďalšie predstavujú tradíciou ustálené zá
sady, v ktorých dochádza k premiešavaniu súčasnosti s dávnymi náboženstvami 

1 BIALOSTOCKI, J.: Symbole i obrazy 1. Warszawa 1982, s. 20 - 22. 
2 BALDOCK, J.: Symbolika chrzešcijaiíska. Poznaň 1992, s. 12 - 13. 
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Pelikán - symbol Kristovej obete. Najstaršia kresťanská 
legenda o tomto symbole je známa z 2. storočia. 

a kultickými smermi.3 To, čo stredoveký človek považoval za symbol, dnešný pova
žuje za niečo viac, než je len znak. Príčinou toho je skutočnosť, že aj súčasný človek 
chce logicky a racionálne porozumieť svetu a pestuje v sebe túžbu po definíciách.4 

Symbolika pelikána 
Následkom veľkého množstva symbolov, ktoré sa vyskytovali v stredoveku bolo 

to, že začali prenikať do typicky svetských oblastí, akou bola napríklad heraldika.5 

Bolo to dôsledkom pôsobenia viacerých faktorov: národnej kultúry, zemepisnej polo
hy, stavu ekonomiky a taktiež spoločensko-politických pomerov na danom teritóriu. 
Intenzita ich pôsobenia na tom ktorom mieste sa menila v čase.6 Jedným z nesmier
ne zaujímavých a populárnych symbolov Ježiša bol pelikán.7 

Legendy o pelikánovi sa objavili až v období kresťanstva. Najstaršia pochádza 
z 2. storočia a jej autorom je Fyziológ. Píše o pelikánovi vyznačujúcom sa veľkou lás
kou k svojim mláďatám. O tom, ako dorastajúce pelikánie mláďa udiera rodičov krí
dlom do hlavy, pričom tí môžu ranu opätovať. Tá je pritom nezriedka natoľko silná, 
že mláďa usmrtí. Rodičia (matka, v niektorých verziách otec), ľutujúc svoj skutok, si 
na tretí deň otvárajú bok, z ktorého tečie krv prinavracajúca mláďaťu život.8 Podobne 
ako pelikán, aj Boh najprv zavrhol ľudí pre ich poklesky, potom sa nad nimi zľutoval 
a zomrel na kríži, aby ich prebudil k večnému životu.9 Pelikán je teda symbolom Kris
tovej obete na kríži, symbolom jeho vyliatej krvi, vďaka ktorej ľudia dosiahli vykú
penie.10 

3 KELLER, J.: Zwyczaje, obrzedy i symbole religijna. Warszawa 1978, s. 405. 
4 BALDOCK, J.: Cit. dielo, s. 13. 
5 FORSTNER, D.: Šwiat symboliki chrzešcijaňskiej. Warszawa 1990, s. 12. 
6 KUCZYŇSK1, S. K.: Niektoré zagadnienia symboliki heraldycznej na tie funkcjonowania herbu 
jako znaku. In: Problémy náuk pomocniczych histórii 2. Katowice 1973, s. 29 - 43. 
7 CIRLOT, J. E.: Siownik symboli. Kraków 2000, s. 307. 
8 Dudziiíski uvádza inú verziu tejto legendy, podľa ktorej mláďatá zomierajú uškrtením kvôli 
prebytku matkinej lásky. (DUDZIŇSKI, R: Alfabet heraldyczny. Warszawa 1997, s. 136). 
9 FORSTNER, D.: Cit. dielo, s. 246 - 247. 
10 BALDOCK, J.: Cit. dielo, s. 128. 
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Erb mesta Szubin Erb Grabowa nad Prosnou 

V erboch poľských miest 
Symbol pelikána, ktorý kŕmi mláďatá vlastnou krvou sa vyskytuje v erboch dvoch 

poľských miest: Grabowa nad Prosnou" a Szubina.12 

V prípade Grabowa sa mnohí historici usilujú zistiť genézu jeho erbu. Niektorí sa 
pokúšajú svoje hypotézy podporiť dvomi legendami. Prvá z nich hovorí, že v čase 
jednej z morových nákaz, ktoré postihli toto mesto, zúfalé matky kŕmili deti vlast
nou krvou. Podľa druhej legendy za podobných okolností vtedajší starosta prikázal 
otvoriť svoje sýpky a nakŕmiť hladujúcich spoluobyvateľov. Genézu erbového vyob
razenia hľadajú iní v konkrétnych prameňoch, berúc do úvahy najstaršiu zachovanú 
pečať z 15. storočia, ako aj skutočnosť, že tento erb bol v roku 1939 potvrdený štá
tom. Pritom poukazujú na istú závislosť erbu Grabowa na erbe Wielunskej zeme. Tá
to závislosť je daná sakrálnym charakterom erbu Wielunskej zeme, čo podľa niekto
rých autorov malo ovplyvniť sakrálny ráz erbu Grabowa.13 

Zobrazenie pelikána, ktorý kŕmi svoje mláďatá, sa v erbe Grabowa nad Prosnou 
objavuje už niekoľko storočí. V roku 1996, pri schválení štatútu mesta a gminy (obla
sti), bol erb Grabowa prijatý v nasledovnej podobe: na červenom poli štítu v zelenom 
hniezde stojaci biely pelikán, ktorý kŕmi mláďatá vlastnou krvou.14 

O čosi neskôr schválila podobný erb15 aj mestská rada v Szubine. V štatúte tohto 
mesta je napísané, že „erbom obce Szubin je zobrazenie Pelikána,16 ktorý vlastnou kr-

11 Mesto v okrese Ostrzeszów vo Veľkopoľskom vojvodstve. Mestské práva nadobudlo 
v r. 1416 (KWIATEK, J. - LIJEWSKI, T.: Leksykon miast polskich. Warszawa 1999, s. 213). 
12 Mesto v okrese Naklo v Kujavsko-pomorskom vojvodstve, mestské práva od r. 1458 
(KWIATEK, J. - LIJEWSKI, T.: Cit. dielo, s. 872.). 
13 REZLER, M.: Dzieje Grabowa do 1793 wieku. In: Z dziejów Grabowa nad Prosná. Red. M. 
Polak, M. Rezler. Kalisz 1990, s. 26. 
14 Uchwata nr XVI/111/96 Rady Miejskiej w Grabowie n./Prosná z dnia 28 marca 1996 roku, 
w sprawie uchwalenia Štatútu Miasta i Gminy Grabów nad Prosná. 
15 Zásadný rozdiel predstavuje rodový erb Nalecz, ktorý je umiestnený nad pelikánom. 
16 Použitie veľkého písmena v slove Pelikán môže poukazovať na náboženský rozmer symbolu. 

7K 



Erb Hanusoviec nad Topľou Erb Lučenca 

vou kŕmi svoje mláďatá". Zobrazenie je známe od roku 1616. Vyskytuje sa na troch 
rozličných pečatiach, ktoré sa používali od začiatku 17. do začiatku 19. storočia.17 

Dnešní obyvatelia popri jeho náboženskom význame, vnímajú pelikána vo svojom er
be aj ako symbol pozornosti a starostlivosti mestskej správy o obyvateľov,18 ako aj 
svojich vlastných obetí, ktoré prinášajú v prospech mesta a vlasti.19 

Na Slovensku 
Aj na Slovensku sú dve mestá, ktoré vo svojich erboch majú obraz pelikána a kto

rý krvou z vlastnej hrude kŕmi mláďatá: Hanušovce nad Topľou a Lučenec. 
V erbe Hanusoviec nad Topľou vidíme na červenom poli štítu stáť bieleho peliká

na v zlatom hniezde. Vták si zobákom trhá hruď, aby nakŕmil tri mláďatá, sediace 
v hniezde. Vyobrazenie pochádza z pečate z roku 1700 a do erbu ho umiestnili v 19. 
storočí. Vzhľadom na častý výskyt pelikána ako heraldického motívu Heraldická ko
misia MV SR odporučila, aby sa erb doplnil o zlaté hniezdo, čím sa malo predísť prí
padným zámenám s inými zobrazeniami pelikána.20 

V modrom poli štítu biely pelikán s červeným zobákom a pazúrmi, kŕmiaci tri pri
lietajúce mláďatá. Takto vyzerá erb mesta Lučenec.21 Sfragistické pramene dokladajú, 
že toto zobrazenie sa používalo už v 15. storočí, ale podobne ako tomu bolo v prí
pade Hanusoviec, súčasťou erbu sa stalo až v 19. storočí. Bol na ňom zobrazený 
v modrom poli štítu pelikán na zelenej pažiti lemovaný zlatou farbou. V roku 1984 

17 Uchwaia nr XVI/96/95 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 1995 w sprawie 
uchwalenia Štatútu Gminy Szubin. 
18 JAN1SZEWSKA.B. - MINCEROWA.F.: Mincer. W okresie staropolskim XIV w-1773 r. In: Dzieje 
Szubina. Red. M. Biskup. Warszawa - Poznaň 1774, s. 24. 
19 ERDMANN, Z.: História Herbu Szubina. Szubin 1998, s. 7. 
20 KARTOUS, J. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 
1991, s. 84-85. 
21 Tamže, s. 132 - 133. 
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po uvedení zobrazenia do podoby zhodujúcej sa s heraldickými pravidlami sa mes
to vrátilo k svojmu historickému erbu. 

Teologická interpretácia 
Je pozoruhodné, že pokiaľ ide o farbu štítu, v oboch týchto erboch prevláda čer

vená. Táto v kresťanskej symbolike, podobne ako samotný pelikán, znamená Krista, 
resp. jeho obeť, ktorú priniesol za hriechy sveta. Červená farba symbolizuje nielen 
vyliatu Kristovu krv, ale aj jeho víťazstvo ako kráľa, na čo poukazuje liturgia Kvetnej 
nedele.22 

Z teologického hľadiska pozoruhodná je aj ďalšia skutočnosť, menovite tá, že mo
tív pelikána sa dnes - tak v poľskej, ako aj v slovenskej mestskej heraldike - vysky
tuje dvakrát. V kresťanstve jestvujú dva symbolické aspekty tejto číslice: prvý pou
kazuje na Ježiša ako na druhú osobu Svätej Trojice, ďalší na podvojnosť pováh v Kris
tovi - božskú a ľudskú. Cirkevné autority uvádzajú pri tejto číslici aj ďalšie príklady 
a vysvetlenia: sú dva testamenty, dve tabule zákona, dva okruhy života - kontem
platívny a aktívny.23 Je preto oprávnené konštatovanie, že červená farba a číslica dva 
dopĺňajú symboliku Krista vyjadrenú v erboch dvoch miest - a to tak v Poľsku ako aj 
na Slovensku - zobrazením pelikána, ktorý kŕmi svoje mláďatá. 

Preklad z poľštiny Tomasz Trancygier 

2 2 FORSTNER, D.: Cit. dielo, s. 119 
2 3 Tamže, s. 43. 
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PÁTER EUGEN KOŠA (1714 - 1783) 
A POČIATKY UHORSKEJ SFRAGISTIKY 

Rudolf Hudec 

Počiatky uhorskej sfragistiky súvisia s rozvojom kritického bádania dejín františ
kánskej rehole v Uhorsku na začiatku 18. storočia. V tomto období vznikli i v slo
venských františkánskych konventoch prvé histórie domus, ktoré popisujú život 
v kláštoroch a snažia sa čiastočne rekonštruovať aj ich predchádzajúci vývoj. S po
dobnými tendenciami sa stretávame i na celoprovinčnej úrovni. V Mariánskej pro
vincii1 sa tento pohyb viaže k osobe pátra Eugena Košu, ktorého môžeme právom po
kladať za zakladateľa uhorskej františkánskej sfragistiky ako aj za jedného z prie
kopníkov kritickej sfragistiky v Uhorsku vôbec. Jeho aktivitám na poli pomocných 
vied historických sa zatiaľ nevenovala pozornosť. 

Kňaz - historik 
Eugen Koša sa narodil v roku 1714 v Jágri. Do rehole vstúpil v Malackách v roku 

1730. V r. 1738 bol vysvätený za kňaza. Po krátkom pôsobení v pastorácii sa stal lek
torom filozofie a teológie, neskôr i členom definitória2 a kustosom, t. j . správcom 
časti provincie. V roku 1762 vizitoval rakúsku provinciu sv. Bernardína a o dva roky 
neskôr sa stal generálnym vizitátorom uhorskej Salvatoriánskej provincie. V roku 
1768 bol po prvýkrát a v roku 1771 po druhýkrát zvolený za provinciála Mariánskej 
provincie. Zomrel v Bratislave 25. apríla 1783.3 

Koša ako kustos a potom provinciál zhromaždil množstvo dokumentov k deji
nám pôvodnej Uhorskej, ako aj Mariánskej provincie, ktoré sa stali základom jeho 
diela Antiquarii Proviciae S. Mariae ... collectanea ... ab anno ... 1206 ... ad annum 
usque 1774 (Starožitnosti Provincie Panny Márie zozbierané ... od roku 1206 do ro
ku 1774).A Venuje v ňom veľkú pozornosť aj pôvodnej pečati Uhorskej františkán
skej provincie. 

1 Mariánska františkánska provincia (od 1523) bola právnym nástupcom pôvodnej 
Uhorskej františkánskej provincie, ktorá vznikla v roku 1239. Patrili do nej konventy 
z celého Uhorska, ktoré pôvodne založili zástancovia mierneho výkladu regule, tzv. 
konventuáli. Popri Mariánskej provincii pôsobila na našom území v 18. storočí 
i Salvatoriánska provincia, ktorá združovala konventy prísnejších františkánov nazývaných 
observantmi. K vývoju františkánskej rehole na Slovensku porovnaj HUDEC, R.: Krátke 
dejiny Rehole menších bratov sv. Františka na Slovensku. In: Viera a život, 11, 2001, č. 3, 
s. 194- 207. 
2 Definitórium tvorilo poradný zbor provinciálneho ministra a participovalo na vedení 
provincie. 
3 FARKAS, S.: Scriptores Provinciae Hungariae Reformatae nunc S. Mariae. Posonii 1879, s. 68. 
4 Dva exempláre tejto práce sa zachovali i na Slovensku. Prvý je uložený v Štátnom archíve 
v Bratislave (ďalej SA Bratislava) vo fonde Mariánska provincia františkánov pod inv. č. 929 
(Kosa, E.: Antiquarii Provinciae S. Mariae collectanea), druhý v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave v Oddelení rukopisov a starých tlačí pod inv. č. Ms 830. 
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Titulná strana rukopisných dejín provincie 
uhorských františkánov-konventuálov 
(Antikvárií Eugena Košu z r. 1774) 
s vyobrazením ich pôvodnej a v 18. storočí 
používanej pečate. Exempláre práce 
sa zachovali v Univerzitnej knižnici 
a v Štátnom archíve v Bratislave. 
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Insígnie uhorských františkánov 
Najstaršiu formu spomínanej pečate objavil na listine provinciála Štefana z 8. jú

la 1288, ktorá sa týkala vlastníctva akejsi zeme patriacej budínskemu kláštoru.5 21. 
februára 1768 ju nechal preskúmať bratislavskému kanonikovi Imrichovi Kudlíkovi, 
ktorý o tom vydal písomné svedectvo. V ňom uvádza: „Pečať provincie, ktorá je pri
vesená k tejto listine, je vtlačená do vosku (čo možno zreteľne vidieť). Súčasná pečať, 
ktorá mi bola zároveň ukázaná a ktorú v súčasnosti používa Provincia Panny Márie 
v Uhorsku na verejné účely, je v tvare a obraze úplne zhodná s touto (pôvodnou) pe
čaťou, až na nápis v kruhopise, ktorý je dnes vyrytý latinským, voľakedy však (bol vy
rytý) cudzím písmom".6 Z textu je zrejmé, že pečať z konca 13. storočia sa zhodova
la s pečaťou, ktorú provincia používala v 2. polovici 18. storočia, kruhopis staršej 
z nich bol však už pre Kudlíka i pre Košu nečitateľný. 

' ŠA Bratislava, Fond Mariánska provincia františkánov, lad. 68, inv. č. 403. Pečať je 
publikovaná v práci VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 1999, s. 53. 
6 „Sigillum vero Provincia in eisdem literis pendens cerae impressum /quod distincte videri 
potest/ moderno, quod mihi pariter ostensum fuit, ei nempe, quo hodiedum Provincia isthaec 
S. Mariae in Hungaria ad publicam notarietatem utitur, in forma, et figúra penitus conforme 
est, praeter inscriptionem in circumferentia, qua hodie iatinis, olim vero peregrinis literis 
incisa fuit". ŠA Bratislava, Mariánska provincia františkánov, inv. č. 933, No. 2. 
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Pôvodná pečať uhorských františkánov-
konventuálov (z 8. júla 1288) ako ju videl 
a zachytil páter Koša (1714 - 1783), jeden 
z priekopníkov kritickej sfragistiky v Uhorsku 
(a na Slovensku). 

Koša, ktorý obsah oboch pečatí neskôr prekreslil na prvú stránku svojich Antik-
várií a na ďalších sa pokúsil opísať a vysvetliť ho, problematický kruhopis prečítal 
a (vo vyobrazení) prepísal takto: SER ATRUMM IOR M ISTRA OISPVINCIAz MIGARI/E SA. 
Išlo o jasnú skomoleninu, z ktorej vidno, že obsah textu zostal pre Košu nezrozumi
teľným. 

Väčší úspech mal pri opise pečatného poľa: „V najstaršej pečati provincie je pod 
zaklenutým oblúkom zobrazená Panna Mária, ktorá drží v lone Ježiša."71 keď sa týka 
iba hornej časti pečate, v kombinácii s perokresbou je dostačujúci. Tá v dolnej časti 
zobrazuje na tróne sediaceho kráľa (REX) s kľačim vojvodom (DUX). 

Pôvod pečatí 
Azda najzaujímavejším bol Košov výklad pôvodu pečate, ktorý sa v provincii tra

doval. Podľa neho Belo IV. (panoval od roku 1235, zom. 3. 5. 1270) pred svojou smr
ťou nechal v ostrihomskom františkánskom kostole Panny Márie Pomocnice (pred 
hlavným oltárom) postaviť kryptu, v ktorej mal byť pochovaný jeho syn Belo (1245 -
1269) a neskôr i on sám. Práve s patrocíniom spomínaného kostola, Belom IV. a jeho 
starším synom mali súvisieť i pôvod a ikonografia pečate provincie.8 

7 „In primozvo Provinciai Sigillo sub concamerato fornice B. Virginem íesum in ulnis 
gestantem,...". SA Bratislava, Mariánska provincia františkánov, inv. č. 929, s. 141. 
8 „...(Belo IV.) ante mortem suam vivus et sanus prope magnam Aram Strigonii in Ecclesia 
Auxiliatricis B. Mariae Virginis iuncta Conventui nostro in rubro Marmore Nobile posuit 
Monumentum, quo antea conditus fuit Filius eius natus maior Dux Bela... Hinc seu ex Regis et 
Ducis ex dicta Ecclesia nostra B. Virginis Auxiliatricis conditi nempe Regis Bela IV. Et filii eius 
Ducis Hungariae memoria, sigillum Primaevum et Acta invariatam Provinciae nostrae 
originem traxisse". Tamže, s. 19. 
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1 keď text v Antikváriach je plný historických nepresností, tradícia môže mať reál
ny základ. Obraz Panny Márie s Ježišom na kolenách v hornej časti pečate však prav
depodobne nesúvisí s ostrihomským konventom, ale s patrocíniom provincie, ktorá 
bola od počiatku zasvätená Panne Márii, patrónke Uhorska a spolupatrónke rádu.9 

Obraz v dolnej časti pečate by teoreticky mohol zobrazovať Belu IV. so synom Be
lom. Vieme, že tento panovník sa vo veľkej miere zaslúžil o rozvoj rehole v Uhorsku 
a poskytol jej všemožnú pomoc. Navyše pečať provincie pravdepodobne vznikla v ča
se jeho panovania (1235 - 1270), čo tiež hovorí v prospech tejto teórie. Na druhej 
strane musíme pripustiť, že ikonografické zobrazenie kráľa sediaceho na tróne, pred 
ktorým kľačí vojvoda, dáva podstatne viac možností interpretácie a určite sa stane 
ešte predmetom vedeckej diskusie. 

Hoci výskumy pátra Eugena Košu z 2. polovice 18. storočia zanechali viac otáz
nikov, patrili k prvým svojho druhu v Uhorsku a stáli tak na začiatku rozvoja kritic
kého sfragistického bádania u nás. Škoda len, že tento uhorský františkánsky pro-
vinciál nenašiel medzi spolubratmi nadšenca, ktorý by v nich pokračoval.* 

9 Presný rok postavenia kostola a kláštora v Ostrihome je neznámy. Väčšina starších 
historikov predpokladala, že františkáni sa usadili v Ostrihome okolo r. 1220. Podľa našich 
výskumov to bolo až po r. 1229. Ťažko povedať, či v tom období mali vlastný kostol 
a kláštor. Františkáni sa zväčša uspokojili s nehnuteľnosťami, ktoré zostali po iných rádoch. 
Nové kostoly si stavali až v neskoršom období. To nol napr. i prípad Bratislavy, kde mnísi 
najskôr žili na hrade a až koncom 13. storočia nechal im Ondrej III. postaviť kostol 
a pravdepodobne i kláštor v meste. Spojitosť počiatkov rádu v Uhorsku (vrátane jeho 
symbolov) s Ostrihomom (a tamojším františkánskym kostolom) preto nemôžeme pre 
nedostatok dokladov potvrdiť, ani vyvrátiť. 
* Ďakujeme PhDr. Vladimírovi Rábikovi za odborné pripomienky k štúdii. 
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POZORUHODNÉ SVEDECTVÁ O ŽIVOTE DIPLOMATA 
A ZBERATEĽA KAROLA IMRICHA REVICKÉHO (1737 - 1793) 

Peter Novosedlík 

Karol Imrich Revický (1737 - 1793), potomok oravského zemianskeho rodu z Re-
višného, nie je našej ani inojazyčnej literatúre celkom neznámy. Preslávil sa ako dip
lomat v službách habsburskej monarchie (v Carihrade, 1772 - 73 v Poľsku, 1779 - 85 
Pruskú a 1786 - 89 vo Veľkej Británii), znalec viacerých západoeurópskych, slovan
ských, klasických i orientálnych jazykov, ako prekladateľ a milovník literatúry a v ne
poslednom rade ako majiteľ veľkej knižnice, ktorú v Londýne, kde začas žil aj ako 
súkromná osoba, odstúpil za ročnú rentu 500 funtov (libier šterlingov) lordovi Spen-
cerovi. V roku 1773 bol povýšený do barónskeho a v r. 1787 do grófskeho stavu. 
Zomrel slobodný, vo Viedni.1 

Listiny z františkánskeho kláštora vo Fiľakove 
Hľadať podklady k životopisu takého svetobežníka nie je jednoduché. Možno ich 

očakávať vo viacerých vzdialených krajinách a archívoch. Prekvapí preto, ak sa uká
že, že niektoré z nich sú uložené tam, kde by sme ich vôbec nečakali. A ešte viac, ak 
je to takmer na dosah ruky: v archíve františkánskeho kláštora vo Fiľakove.2 

Prvým dokumentom je listina vystavená 7. 9. 1772 vo Viedni, ktorou bol barón 
Revický menovaný za mimoriadneho splnomocneného veľvyslanca viedenského dvo
ra v Poľsku. Podpísali ju Mária Terézia a kancelár Václav Anton Kaunitz a zachovala 
sa na nej o.i. aj úplná pečať cisárovnej. 

Druhý doklad je azda o čosi pozoruhodnejší, lebo poukazuje na osudy vzácnej 
Revického knižnice, ktorá skončila vo Veľkej Británii. Ide o zmluvu o jej predaji a kú
pe, ktorú uzavrel v Londýne 31. 8. 1789 vtedy už gróf Karol Imrich Revický s lordom 
Georgeom Johnom Spencerom (1758 - 1834) a bankármi Henrym Hoarem a Williamom 
Smithom. Revický bol v tom čase zrejme ešte vyslancom viedenského dvora. 

Obsah listiny je približne nasledovný: Knižnica grófa Revického bola ohodnotená 
na 6000 £. Lord Spencer ju mal splácať formou ročnej doživotnej renty Revickému, 
ktorej výška sa rovnala 5 % z úveru (12 000 £), ktorý si na tento účel zobral od vyš
šie uvedených bankárov. Revický mal takto od lorda Spencera dostávať doživotne 600 
£ ročne (teda nie 500, ako sa uvádza v našej a rakúskej literatúre).3 Listina bola 
v spodnej časti spečatená troma pečaťami - prvá patrila lordovi Spencerovi, druhá 
Henrymu Hoareovi a tretia Williamovi Smithovi. Na zadnú stranu boli pripísané me-

1 Slovenský biografický slovník 5. Martin 1992, s. 80 (tam aj ďalšia literatúra): genealógiu 
Revickovcov pozri napr. v KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok 9. Budapest 1915, s. 9 6 - 109. 
2 Stretli sme sa s nimi počas prípravy expozície Františkáni na Slovensku, ktorá bola v apríli 
2003 sprístupnená verejnosti vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. 
3 Pozn. 1 a WURZBACH, C: Biographisches Lexikón des Kaiserthums Oesterreich 25. Wien 
1873, s. 394. 
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Zmluva o kúpe knižnice grófa Revického z r. 1789. Foto: Alexander Psica, 

ná dvoch svedkov, v prítomnosti ktorých bola zmluva podpísaná, i údaj o tom, že jej 
kópia bola 3. septembra 1789 doručená na Najvyšší súd v Londýne.4 

Kto bol lord Spencer 
Kupec, známy aj ako „druhý gróf Spencer", pochádzal z línie Spencerovcov, kto

rej rodovým sídlom bol Althorp v grófstve Northamptonshire. Pre časť čitateľov ur
čite nebude bez zaujímavosti fakt, že bol pra-pra-prastarým otcom princeznej Diany, 
ktorá tragicky zahynula v Paríži 31.8. 1997.5 Preslávil sa predovšetkým ako politik -

4 Ďakujeme p. Royovi Williamsonovi z Gloucestershire, p. Johnovi Hodgsonovi, riaditeľovi 
archívu The John Rylands University Library v Manchestri a p. Danici Chovanovej 
z Hlohovca, ktorí mi ochotne pomáhali pri preklade tejto listiny a určovaní jej obsahu. 
5 Burke's Peerage & Baronetage 2. 1999 (106,h edition, ISBN 1579580831), s. 2673 - 2674. 
Za sprístupnenie údajov z tohto diela ďakujem p. P. L. Dickinsonovi a p. H. Chesshyrovi 
z College of Arms v Londýne. Od Spencerovcov odvodzoval svoj pôvod aj neskorší britský 
premiér Sir Winston Spencer Churchill i viacerí americkí prezidenti (G. Washington, F. D. 
Roosewelt i súčasný G. Bush). Pozri napr. Genealogy of the Spencer Presidents and Princess 
Diana (http://members.tripod.com/~ntgen/bw/sp_engl_pres.html). 
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Pečať lorda Spencera. Foto: Alexander Psica George John Spencer (1758 -1834) 

prvý lord britskej admirality (1794 - 1801), ktorého reformy priniesli Britom počet
né námorné víťazstvá, a neskôr, od r. 1806 ako minister vnútra (Home Secretary). Bol 
členom správnej rady Britského múzea a jedným z najväčších zberateľov kníh vo Veľ
kej Británii na prelome 18. a začiatku 19. storočia. V zrekonštruovanej rodovej kniž
nici v Althorpe sa pokúšal sústrediť prvotlače gréckych a latinských klasikov a vy
tvoriť kompletnú zbierku tzv. aldiniek.6 Knižnica grófa Revického, ktorú získal, ob
sahovala okolo 2000 zväzkov, medzi ktorými sa nachádzali práce antických klasikov; 
vrátane spomínaných aldiniek, diel vytlačených v tlačiarni Manutiovcov v Benátkach 
v rokoch 1488 - 1597.7 Je preto pochopiteľné, že Spencer mal o ňu záujem. 

Pečať lorda Spencera 
Pristavme sa na chvíľu pri pečati lorda Spencera z listiny. Pečate Britov nie sú 

v slovenských zbierkach častým javom, pričom zo spomínaných troch táto je vizuál
ne i heraldicky najzaujímavejšia. Sú však na nej dobre viditeľné len štít, päťlúčová 
korunka nad ním a heslo. 

Štít je štiepený. V pravej polovici vidno rodový erb Spencerovcov, štvrtený. Jeho 
1. a 4. pole sú vo farebnom prevedení strieborné, v 2. a 3. poli je na červenom pod
klade umiestnená zlatá heraldická figúra, v anglickej heraldickej terminológii nazý-

6 K životopisu G. J. Spencera pozri napr. http://mfoplease.lycos.com/ce6/people/A0846238.htmi 
7 LISTER, A.: The Althorp Library of second Earl Spencer now in the John Rylands University 
Library of Manchester: its formation and growth. In: Bulletin of the John Rylands University 
Library of Manchester. Vol. 71, No. 2, Summer 1989, s. 69. Z tohto príspevku sme prevzali aj 
portrét G. J. Spencera. 
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vaná fret (ide o dva úzke pásy sformované do tvaru písmena X, do ktorých je vplete
ný kosoštvorec). Štít je prekrytý šikmým pásom zo soboľa, na ktorom sú umiestnené 
tri strieborné mušle; pás vychádza z heraldicky pravej hornej a smeruje do heraldic
ky ľavej dolnej časti štítu.8 

V ľavej polovici štítu na pečati je štvrtený erb - v 1. a 4. poli s erbom Bingha-
movcov (z ktorých pochádzala Spencerova manželka Lavinia),9 v 2. a 3. poli s erbom 
Turbervillovcov, z ktorých Binghamovci pochádzali. Štít binghamovskeho erbu je vo 
farebnom prevedení modrý - jeho plocha je rozdelená na dve časti šikmým zlatým 
pásom umiestneným medzi dvoma tenkými zlatými pásikmi; pás vychádza z heral
dicky pravej hornej a smeruje do heraldicky ľavej dolnej časti štítu. V hornej i dol
nej polovici štítu sú 3 zlaté kríže.10 

V erbe Turbervillovcov je na hermelíne umiestnený červený lev so zlatou korunkou." 
Neúplné zachovaný text rodového hesla v spodnej časti pečate grófa Spencera 

znie (vo francúzštine): DIEU DEFEND LE DROIT (Boh ochraňuje právo). 

Erb Spencerovcov. Erb Binghamovcov. 

Ďalšie osudy Revického knižnice 
Keďže Revický zomrel 10. augusta 1793, takmer 4 roky po uzavretí kontraktu, 

lord Spencer získal jeho knižnicu za sumu značne nižšiu, na akú bola odhadnutá -
namiesto predpokladaných 6000 libier šterlingov zaplatil za ňu len 2 500 £, teda ani 
nie polovicu. Tento údaj udáva vo svojom článku o knižnici lorda Spencera Anthony 
Lister.12 

8 Opis erbu prevzatý z Burke's Peerage & Baronetage 2, s. 2673. 
9 Burke's Peerage & Baronetage 2, s. 2673. 
10 Opis erbu prevzatý z Burke's Peerage & Baronetage 2, s. 1776. 
11 Za popis erbu Turbervillovcov ďakujem p. P. L. Dickinsonovi z College of Arms v Londýne. 
12 LISTER, A.: c. d., s. 69 
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A aké boli ďalšie osudy kníh z Revického knižnice? V roku 1892 sa knižnica lor
da Spencera (prostredníctvom jeho potomkov) dostala do vlastníctva The John Ry-
lands Library v Manchestri, kde je uložená doposiaľ. Táto knižnica sa sformovala 
koncom 19. storočia, kedy Manchester patril k najbohatším a ekonomicky najrých
lejšie sa rozvíjajúcim mestám sveta. Dnes, po zlúčení s manchesterskou univerzit
nou knižnicou nesie názov The John Rylands University Library a je, po Cambridgei 
a Oxforde, treťou najväčšou akademickou knižnicou vo Veľkej Británii. Aj vďaka 
Spencerovej zbierke má fundamentálny význam pre dejiny tlače v Európe v dobe 
prvotlačí. Sú v nej aj vzácne knihy, ktoré kedysi vlastnil náš krajan, potomok orav
ského zemianskeho rodu z Revišného.13 V polovici minulého storočia ich cenu odha
dovali na viac ako 1 milión libier šterlingov.14 

13 Tamže, pozri aj informácie na stránke knižnice Univerzity Johna Rylanda 
(http://rylibweb.man.ac.uk), zvlášť o špeciálnych zbierkach. 
14 CHARLTON, H. B.: The jubilee of the John Rylands Library, 1949. In: Bulletin of the John 
Rylands Library, Vol. 32, No. 2, March 1950 (citované z internetovej verzie: 
http://rylibweb.man.ac.uk/datal/dg/exhibition/unlock/charlton.html) 
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DOKLAD O ŠĽACHTICTVE ĎURČÁKOVCOV Z ORAVY 

Jerzy M. Roszkowski 

V nejednom domácom archíve v Poľsku možno ešte nájsť zaujímavé materiály 
svedčiace o šľachtických koreňoch predkov. Napokon nie je to nič nezvyčajné, pre
tože šľachtický stav na poľskom území bol zvlášť hojný. Na druhej strane však 
k zriedkavým patria dokumenty potvrdzujúce šľachtictvo uhorské. Jeden z takýchto 
dokumentov vlastní vo svojich zbierkach pani Maígorzata Lorencowicz, rodená Divá
ky. Týka sa rodiny jej prastarej matky, ktorá niesla meno Gyurcsák (Gyurtsák).1 

Pôvod rodu 
Známe sú aj iné varianty tohto priezviska: poľské - Dziurczak (Jurczak), sloven

ské - Ďurčák (jurčák, Jurčiak, Durčak, Durčak) či chorvátsky - Djurak. Rôznorodosť 
jeho písania je odrazom mnohých faktorov, predovšetkým však etnického pôvodu 
a prostredia, osudov jednotlivých členov rodiny, ako aj ich štátnej príslušnosti. 

Ďurčákovci majú najpravdepodobnejšie valašsko-slovenský pôvod, keďže, ako vi
díme z pramenných dokladov, koncom 16. storočia žili v osade Vasiľov, osídlenej va
lašskými pastiermi.2 Odtiaľ pochádzal aj šoltýs Michal Jurczak, ktorý v r. 1691 - z na
riadenia riaditeľa oravského komposesorátu (panstva) Juraja Erdódyho - založil no
vú osadu a priviedol do nej osadníkov z Poľska. Táto osada sa spočiatku nazývala -
podľa jeho priezviska- Dziurków (Jurków). Dnes nesie názov Novôt'.3 Popri Vasiľove 
sa stala druhou kolískou rodu, v ktorej jeho predstavitelia dedične zastávali úrad šol-
týsa.4 Obe sídla sa nachádzajú v slovenskej časti Oravy (v okrese Námestovo). 

Veľa skutočností poukazuje na to, že dvaja Ďurčákovci nobilitovaní koncom 16. 
storočia pochádzajú práve z tejto oravskej šoltýskej rodiny. 

1 P. Malgorzata Lorenczowicz (nar. 19. 12. 1929 v Bydgoszczi) je dcérou Edmunda Divékyho 
(nar. 1882 Dolný Kubín - 1929 Podwilk) a Márie M. Welterovej (1894 - 1979). Jej starými ro
dičmi z otcovej strany boli Július Diváky (1839 - 1920) a Anna Sontágová (1855 - 1925), 
prastarými rodičmi Anton Divéky (1800 - 1857, v r. 1849 bol oravským podžupanom) a Luj
za Ďurčáková. Starí rodičia M. Lorenczowej - predovšetkým preto, lebo ich majetok v Pod-
vilku sa nachádzal na území Poľska (dnes Podwilk, gmina Jablonka), prijali v r. 1920 poľské 
občianstvo. P. Lorencowiczová (manžel Marián Lorencowicz, synovia Edmund, Wojciech 
a Piotr) žije v Lubline. (Podľa listu J. M. Roszkowského zo 17. 8. 2001 s pripojenou genealo
gickou tabuľkou pripravovanou autorom do tlače). 
2 Prvá zmienka o osade pochádza z r. 1554. 
3 Pod týmto názvom sa spomína po prvýkrát v r. 1712. Podľa A. Kavuljaka a I. Florekovej mohla 
dostať osada Novoť svoj pôvodný názov Jurkov (Gyurkov) aj od osobného mena Juraja Erdódy
ho, direktora oravského komposesorátu. Od Ďurčákovho mena bola ale jednoznačne odvodená 
druhá forma názvu tejto osady- Gyurczakowa, Jurczakowa (osada), známa od r. 1696. Text za
kladacej listiny nachádzajúcej sa na obecnom úrade v Novoti publikovali J. Čaplovič a P. Huba. 
Viacerí Ďurčákovci-Jurčákovci z Novote pôsobili ako rímsko-katolícki farári - koncom 18. sto
ročia v Krušetnici, v 19. storočí v Zákamennom, Lokci, Tataszentgyórgye a v Sári. Istý Jakub 
Ďurčák z Novote, študent filozofie v Bratislave, bol tiež členom Slovenského učeného tovariš
stva, teda hlásil sa k bernolákovcom. Nositelia priezvisk Ďurčák a Jurčák žijú v Novoti dodnes. 
4 Až do zavedenia tereziánskeho urbára. 
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Krajina v oblasti Novote. Foto: Peter Surový 

Dokument s erbom 
Spomínaný dokument pochádzajúci zo začiatku 19. storočia je druhom potvrde

nia šľachtictva udeleného Imrichovi a Blažejovi Ďurčákovcom (Gyurcsák), ktorí ako 
„velitelia gardy" bránili chorvátsky hrad Sisak pred tureckými vojskami, vedenými tu
reckým pasom Hasanom. Za tieto zásluhy im uhorský kráľ Rudolf 11. Habsburský ude
lil 23. decembra 1593 šľachtictvo spolu s prislúchajúcim erbom. 

Dokument má rozmery 39 x 29 cm a je zhotovený na tvrdom papieri, na miestach 
zloženia sčasti popretŕhanom, a tiež so symetrickými úbytkami na okrajoch, na mies
te stredového záhybu, ale bez poškodenia textu a obrázka. Kolorované vyobrazenie 
heraldického znaku predstavuje: v červenom poli tri zelené vrchy, na strednom sto
jaceho korunovaného leva z profilu, nasmerovaného (heraldicky) doprava, držiaceho 
v zdvihnutej pravej labe meč (šabľu) a v ľavej, spustenej nadol sčasti rozvinutý zvi
tok dokumentu. Okrem toho na postranných vrchoch stoja dva stĺpy. Prikrývadlá sú 
červené a strieborné. V klenote je umiestnený čierny habsburský orol držiaci v pa-
zúroch francúzsku (modrú s bourbonovskou ľaliou) a tureckú zástavu (zelenú s pol
mesiacom). 

Pod štítom erbu je na stuhe umiestnená devíza s nasledujúcim heslom: MARTE ET 
1NGEN10 (t.j. Silou a inteligenciou). Pod devízou sa nachádza latinský nápis, ktorý -
citovaný s doplnením skratiek - znie: Insigne Nobilis Familiae Gyurtsák A(nno) 1593. 
23a (decem)bris. Diplomatice Emerico & Blasio Gyurtsák qua Arcis Sisek in Croatia Pra-
etorianis Capitaneis contra BaSsam Haszanász per gloriasiSsimae reminycentiae Re
gent Rudolphum Secundum collatum. 

Na zadnej strane dokumentu máme informácie v latinskom jazyku o potvrdení 
šľachtictva Tomášovi a Jánovi Ďurčákovcom kráľom Františkom 11., ku ktorému došlo 
13. marca 1804 . Okrem toho sú tu maďarské doplnky napísané rukou Edmunda Di-
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vékyho (v preklade): „Erb Durčákovcov", „Dostal som od Karola Durčáka, 8. mája 
1928, Trstená, Slovensko, (Československo)", „Dostal som v Bratislave od Karola Dur
čáka, radcu Ministerstva vnútra v roku 1942".s 

Vierohodnosť 
Keďže tento dokument nebol úradne potvrdený, mohli by sme mať podozrenie, že 

ide o falzifikát, vyhotovený na potvrdenie neoprávnených ašpirácií rodiny. Túto hy
potézu však treba odmietnuť, aj keď existuje málo možností pozitívne verifikovať 
šľachtictvo Durčákovcov. 

Predovšetkým autentické sú osoby i okolnosti spomínané v dokumente. Histo
riografia zaznamenala tiež hrdinskú obranu Sisaku, ako aj jedného z dvoch menova
ných Durčákovcov - Blažeja, ktorý bol veliteľom 300-člennej zálohy tamojšieho hra
du, obliehaného Turkami. Ešte známejší je jeho protivník: Hasan-paša, bosniansky 
sandžakbeg (miestodržiteľ Bosny), ktorý zahynul 22. júna 1593 pri pokuse dobyť 
hrad. Panujúceho Rudolfa II. hádam netreba zvlášť spomínať. Keď to zhrnieme, v do
kumente nemožno nájsť akékoľvek faktografické nepresnosti, ktoré by spochybňova
li jeho vierohodnosť.6 

Naviac Ďurčákovci sú uvádzaní ako šľachtická rodina aj v uhorských genealogic
kých lexikónoch 19. a 20. storočia, kde sa spomína, že okrem Oravskej stolice pôso-

s Karol Gyurtsak (aj Gyurtsák), nar. 11. 6. 1882, pôsobil od 30. 11. 1919 ako úradník štátnej 
správy v Trstenej a od 29. 12. 1926 asi do r. 1941 ako hlavný komisár politickej správy na 
Krajinskom úrade v Bratislave. Výkaz zamestnancov politickej a policajnej správy na Sloven
sku (dľa stavu zo dňa 1. januára 1925). B. m. b. r., s. 11. Správy o ňom sme našli i v ďalších 
výkazoch z rokov 1930, 1931, 1935, 1937, 1938, nie však už z rokov 1942 a 1943. 
6 Erb Durčákovcov s podobným textom ako na dokumente nachádzajúcom sa u p. Malgorzaty 
Lorenczowicz sme našli vyobrazený aj v Medzihradského rukopisnej zbierke oravských ro
dín zo začiatku nášho storočia, uloženej v archíve Slovenského národného múzea - Etnogra
fického múzea v Martine (Adolf G. Medzihradszky: 55 címerov zemianskych famílij oravských 
pre národné slovenské Múzeum v Turč. Sv. Martine..., Medzihradné 1903, sign. R 192/637, č. 
17). Text znie: „Fam. Cyurcsák. insigne nobilis familiae Gyurtsák Anno 1593 die 23a decem-
hris. Diplomatice Emerico et Blazio Gyurtsák apud arcis Sziszek in Croatia praetorianis Capi-
taucis contra Bassam Haszanász per gloriosissimae reminiscentiae Regem Rudolphum lium 
collatum." Medzihradský (1835 - 1919) mohol byť aj autorom heraldického dokladu nachád
zajúceho sa v súčasnosti u p. M. Lorencowiczovej. V ďalšom texte vo svojich „55 címeroch" 
uvádza, že začiatkom 19. storočia sa v Dolnom Kubíne usadil c. k. major na penzii N. Gyurt
sák, ktorého syn Karol, c.k. daňový pokladník, zomrel v r. 1862 v Dolnom Kubíne. Jeho syn 
Ján (1848 - 1914) bol advokátom v Trstenej (urdžiaval blízke styky s poľskými dejateľmi 
v Novvom Targu - informácia J. M. Roszkowského). Iný Ján, azda syn predchádzajúceho, bol 
pred r. 1918 hlavným slúžnym v Trstenej a potom, už v období I. ČSR, tam najmenej do 
r. 1920 pracoval ako úradník. Ich príbuzenský vzťak ku Karolovi Gyurtsákovi (pozn. 5) sa 
nám zatiaľ zistiť nepodarilo. Okrem Karola Gyurtsaka - približne v rovnakom období ako on 
- pôsobil v štátnej správe aj istý Jozef Ďurčák (Durčak, Durčák, aj Durtšák), nar. 18. 8. 1894. 
Od 1. 8. 1920 bol vedúcim notárom v Pobedime pri Novom Meste nad Váhom, potom notár
skym adjunktom, od 30.6.1934 vedúcim notárom v Tvrdošine a potom od 1. 1. 1940 
hlavným notárskym tajomníkom na notárskom úrade v Kláštore pod Znievom Výkaz zames
tnancov politickej a policajnej správy na Slovensku (dľa stavu zo dňa 1. januára 1925). B.m. 
b.r. a ďalšie výkazy do r. 1943. Ani o jeho pôvode a ďalších osudoch sme zatiaľ nič nezistili. 
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bili aj v Novohrade.7 Pokiaľ ide o ich šľachtický pôvod, nepochybujú o ňom ani s ni
mi spríbuznení Divékyovci.8 

Erb Durčakovcov Erb z dokumentu 
podľa A. Medzihradského. M. Lorencowiczovej. 

Nositelia priezviska Dziurczak i Jurczak sa vyskytujú v mnohých sídlach poľskej 
časti Hornej Oravy (o. i. v Lipnici Wielkej a v Zubrzycy Górnej i Dolnej9). Nie je však 
isté, či sú príbuznými Durčakovcov pochádzajúcich z Vasiľova a Novoti, a teda, či sú 
potomkami spomínaných dvoch Durčakovcov, nobiiitovaných v r. 1593. Na druhej 
strane vieme, že rovnako v Poľsku, na Slovensku, ako aj v Maďarsku, žijú dnes po
tomkovia šľachtických Durčakovcov. Sú to však len potomkovia „po praslici", teda vy
stupujúci pod inými priezviskami.10 

7 V súpise uhorskej šľachty z r. 1754 - 55 sa Durčákovci neuvádzajú ani v Oravskej ani 
v okolitých stoliciach. Prekvapujúco sa spomínajú v stolici Šarišskej („Durcsák Ignácz, Lász-
ló, Mihály"- ILLÉSY, J.: Az 1754 - 55. évi országos nemesi ôsszeirás. Budapest 1902, s. 86). 
Ich vzťah k nami sledovanému rodu však nepoznáme. 
8 K Divékyovcom, ktorých erb zahrnul do svojej zbierky „címerov" tiež, Adolf Medzihradský 
uvádza, že na Oravu sa dostali okolo r. 1660, pravdepodobne priženením. Usadili sa v Jab
lonke a Podvilku. V 19. storočí pôsobili aj v Dolnom Rubíne (Medzihradský, A.: c. p., č. 14 
„Divéky de Divék Ujfalu"). Podľa literatúry, dokumentov uložených u p. M. Lorencowiczovej 
a a jej bratranca Adorjána Divékyho, ako aj podľa rodinnej tradície sa prvý Divéky (Ján) usa
dil na Orave až v r. 1760 - najprv v Jablonke, potom v Podvilku. Narodil sa v r. 1727 ešte 
v Nitrianskej stolici a zomrel v r. 1818 - už v Podvilku (podľa listu J. M. Roszkowského zo 
17. 8. 2001) 
9 Potomkom hornozubrických Jurčákovcov-Ďurčákovcov bol o. i. bernolákovec Ignác Ďurčák 
(1742 - 1799), učiteľ na gymnáziu v Banskej Bystrici, zakladajúci člen Slovenského učeného 
tovarišstva, autor náboženských spisov a príležitostných latinských veršov. 
10 V snahe sprehľadniť genealogické väzby medzi Ďurčákovcami požiadali sme aj o genealo
gický výskum v Štátnom archíve v Bytči. Bol však komplikovaný a nepriniesol očakávané vý
sledky. Pani riaditeľke Dr. J. Kurucárovej zaň úprimne ďakujeme. 
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S P O L O Č N O S T I - I N Š T I T Ú C I E 

KANADSKÝ HERALDICKÝ ÚRAD 

V júni 2003 si 15. výročie svojho vzniku pripomenul Kanadský heraldický úrad - The 
Canadian Heraldic Authority (CHA), najmladší z piatich heraldických úradov bývalého 
britského spoločenstva národov (popri historických College of Arms v Londýne, Lord 
Lyon's Court v Edinburghu, v r. 1943 osamostatnenom Heraldickom úrade v Dubline 
a v r. 1963 zriadenej juhoafrickej Heraldickej kancelárii v Pretórii, o ktorej sme písali v GHH 
1/96, s. 30- 32). Vznikol z iniciatívy a takpovediac v lone Heraldickej spoločnosti Kanady 
(dnes Kráľovská heraldická spoločnosť Kanady), fungujúcej od roku 1966. Táto organizácia, 
podobne ako CHA, sídli v Ottawe a dnes má štyri pobočky. V poslednom čísle svojho 
periodika publikovala rad príspevkov venovaných spomínanému výročiu a aktivitám CHA. 
Vyberáme z nich spomienkový článok jedného z jej čestných členov Dona W. Lawsona, M. A, 
FRHSC. Kanadskému heraldickému úradu a kanadskej heraldike sme venovali pozornosť aj 
v príspevku Z. Alexyho Súčasná kanadská heraldika (GHH 1/99, s. 30 - 36). 

Dňa 4. júna 1988 Jeho kráľovská výsosť princ Eduard formálne delegoval heral
dické prerogatíva Jej výsosti kráľovnej Kanady na generálnu guvernérku, madam Je-
anne Sauvé. Mnohí z nás v Heraldickej spoločnosti Kanady cítili, že sme dosiahli svoj 
principiálny cieľ. Kanada má svoj vlastný heraldický úrad. Našou úlohou bolo pomôcť 
čerstvo presadenej kanadskej heraldike, aby zapustila silné korene a rozvinula sa na 
našej vlastnej pôde. Zvlášť nás tešilo, že prví kanadskí heraldickí úradníci vyrástli 
z našich vlastných radov: Charles Maier, athabaský herold, Auguste Vachon, saint-
laurentský herold, i Róbert Watt, hlavný herold. Títo zanietení amatéri nesení na ra
menách Alana Beddoea a všetkých ostatných našich zakladajúcich členov sa stali na
šimi prvými profesionálnymi heroldmi. Odvtedy k nim pribudli ďalší. 

V septembri 1988 sa v rakúskom Innsbrucku zišiel 18. medzinárodný kongres ge
nealogických a heraldických vied. Požiadali ma, aby som uviedol novozriadený Ka
nadský heraldický úrad a nášho prvého hlavného herolda na tomto veľkom celoeu
rópskom fóre. Keďže vedomosti publika o Kanade boli do istej miery neúplné, jeho 
záujem o nový heraldický úrad spoza mora bol okamžitý a intenzívny. Počas väčšiny 
20. storočia európski heraldici vídali, ako boli ich dlhodobo budované tradičné he
raldické úrady zmetané zo sveta prúdom politických a sociálnych zmien. Nová Re
publika Južnej Afriky plávala proti prúdu, v Európy si však iba Spojené kráľovstvo 
a Írsko uchovali plne fungujúce štátne heraldické úrady, ktoré mohli legitímne ude
ľovať erby jednotlivcom, inštitúciám, štátnym orgánom a činiteľom. Kanadský heral
dický úrad bol preto vítaným prekvapením. 

Róbert Watt využil svoju prezentáciu na opis historického, politického a sociál
neho milieu, v ktorom mal nový úrad pracovať: naše domorodé kultúrne podložie, 
naša franko-britská minulosť a naša multikultúrna, multietnická prítomnosť a bu
dúcnosť. Poukázal na to, že heraldika v konštitučnej monarchii Nového sveta s vyso-
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Dvorana cti. Úrad generálneho guvernéra Kanady v Ottawe. 
Foto: Bruce Patterson, Saguenay Herald, CHA 

ko egalitárskou spoločnosťou chránenou našou ústavou by nutne mala byť v detai
loch, ak nie aj vo svojich základoch odlišná od heraldiky starých európskych spo
ločností. 

A taká naozaj aj je. Kanadský heraldický úrad zaviedol do nášho heraldického 
slovníka mnoho symbolov z našich prvotných národných kultúr, množstvo nových 
prvkov z kanadskej flóry a fauny, nové delenia a tinktúry, nové aplikácie „Canadian 
Pale" - kanadského kola, ktorý sa najskôr objavil v našej vlajke, a dôslednú rovno
právnosť pri udeľovaní a dedení erbov žien a mužov. V aprílovom vydaní Tak Tentu 
z roku 2003, periodika Heraldickej spoločnosti Škótska, Anthony Maxwell označil 
kanadský úrad ako „...v súčasnosti nepochybne najinovatívnejší heraldický úrad na 
svete." 

Niektoré zo spomínaných inovácií heraldických tradicionalistov samozrejme tro
cha znervóznili. Môže snaha po uspokojení žiadateľových požiadaviek - v záujme po
pularizácie heraldiky-viesť niekedy k zložitejšiemu erbu, ako by si niekto mohol že
lať? Sú sprievodné súčasti, klenoty a štítonosiči preťažované sekundárnymi symbol
mi? Prekračuje niekde dizajn - ako napr. v takmer udelenom erbe Mesta Ottawy -
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hranice zrozumiteľného heraldického symbolizmu? Čo robiť s väzbou medzi erbami 
a menami, keď a ak sa erb dedí rovnako v mužskej i ženskej línii? 

Takýmito sprievodne vznikajúcimi otázkami Kanadský heraldický úrad dával ka
nadským heraldikom veľa príležitostí k hrdosti. Na nasledujúcich medzinárodných 
kongresoch a kolokviách zámorskí kolegovia vítali erudovanosť a kreativitu úradní
kov našej heroldie, zvlášť Claire Boudreaua a Róberta Watta. Vzdelanému a uznanli
vému medzinárodnému publiku predstavili dielo R. G. M. Macphersona, mimoriadne
ho niagarského herolda, nestora kanadských heraldických výtvarníkov, ktorý je v sú
časnosti považovaný za jedného z najlepších heraldických umelcov sveta. 

22. medzinárodný kongres genealogických a heraldických vied, ktorý sa konal 
v Ottawe, si zaslúži osobitnú zmienku. Bolo to prvé stretnutie svojho druhu mimo 
Európy a o jeho úspech sa do značnej miery zaslúžil Kanadský heraldický 
úrad, zvlášť Róbert Watt a jeho rodina (tento kongres bol pamätný aj pre nás - Slo
venská genealogicko-heraldická spoločnosť bola počas neho prijatá za člena Medzi
národnej genealogickej a heraldickej konfederácie; pozri GHH 1/97, s. 43 - pozn. 
red.) Podľa mojich znalostí to bol prvý takýto kongres, ktorý stretnutím heraldických 
výtvarníkov a prehliadkou ich diel v Múzeu civilizácie v Hulle, Quebecu, náležité do
cenil umenie heraldiky (zo Slovenska sa na workshope zúčastnil Z. Alexy; pozri GHH 
1/97, s. 43 - pozn. red.). Takéto prehliadky sa potom stali štandardnou súčasťou he
raldických kongresov a kolokvií, ako istý druh súťaže, a nášho hlavného herolda vy
zvali, aby bol poradcom a pomocníkom pri organizácii týchto podujatí - k čomu do
šlo naposledy v roku 2002 na 25. kongrese v Dubline, kde sa kanadskí heraldici cíti
li zvlášť ako doma a medzi priateľmi. 

Stalo sa to v závere ottawského kongresu v roku 1996, keď sa mi dánsky kolega 
zdôveril s dojmom, ktorý na neho a na medzinárodnú heraldickú scénu urobili ka
nadská heraldika a heraldici. Ako sme kráčali dolu dlhou rampou z átria Národnej ga
lérie, kde bol organizovaný záverečný banket, otočil sa ku mne a povedal: „Ďakujem". 
„Za čo?", spýtal som sa. „Za to že ste, Kanaďania", odpovedal. Bol to samozrejme cel
kom nezalúžený kompliment, no bol som zaň úprimne vďačný. Podobné priateľské 
uznanie by sme mali my, kanadskí heraldici, prechovávať voči nášmu heraldickému 
úradu a jeho pracovníkom. 

Šťastné pätnáste narodeniny, Kanadský heraldický úrad, a všetko najlepšie. 

(D. W. Lawson: As others see us: The Canadian Heraldic Authority at age fifteen. 
Heraldry in Canada/L'héraldique au Canada, 36, Spring 2003, No. 2a, pp. 17 - 19, 
preložil M. Šišmiš) 
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P O Č Í T A Č E - I N T E R N E T 

VÝBER GENEALOGICKÉHO PROGRAMU 

Tento pfíspévek vychází z článku uverejneného v Elektronickém rádci č. 6 (víz 
http://bkcz.info) a je doplnén a rozšífen o další informace. Zároveň slouží jako úvod 
k dlouhodobé volné sérii článku a recenzí genealogických programu, vhodných pro 
české a i slovenské genealogy. 

Úvod 
Používaní počítaču a digitálni techniky v genealógii v mnohá smérech ulehčuje 

genealogúm práci. Staví je však pred otázku, jaký program si pro zpracování genea
logických dat vybrat. Není to lehké, protože programu existuje velké množství a jsou 
určený pro rúzné typy badatelú. Ostatné múžete se o tom sami pŕesvédčit na inter
ne tu (napr. http://www.cyndislist.eom/software.htm#Software). 

V tomto príspevku popíšeme hlavní charakteristiky genealogického programu, 
kterých by si mél uživatel všímat pri samotném výberu. Známe práci napr. v progra-
mech Kith and Kin Pro, Brother's Keeper 5.2G, Windows Family a vyzkoušeli jsme ra
du dalších. Nyní pracujeme s Brother's Keeper 6.1.x pro jeho vynikající vlastnosti za
znamenávaní vícenásobnych udalostí a hierarchicky štruktúrovaných záznamu 
o zdrojích. Ale ani tento program není dokonalý a neposkytuje nejlepší hodnotu, kte-
rou by ideálni program pro české a slovenské genealogy mél mít. 

Vlastnosti genea log ických programu 
O tom, jaký by mél být ideálni genealogický program a jak vybírat, bylo napsáno 

mnoho článku. Kdo bude mít zajem, múze se podívat na nékteré z nich (jsou v an
gličtine - http://www.familytreemagazine.com/articles/feb03/software.html, http:// 
www.gentech.org/ngsgentech/projects/Gdm/Cdm.asp). 

U všech programu se ale musíme ptát - jsou vhodné pro múj genealogický účel 
a jsou vhodné pro použití v našem jazyce? Podívejme se blíže na hlavní kritéria kva
lity genealogických programu. 

1. Podstatnou vecí je jakým zpúsobem jsou dáta provázaná a zda štruktúra jeho 
dat umožní jednoduše používat potrebné funkce ke správe genealogických dat. Vel-
mi dúležitá je kompatibilita dat s GEDCOM standardem. Ideálním dátovým a funkč-
ním modelem genealogického programu se zabývají již zminéné teoretické stránky 
s dátovým modelem (www.gentech.org). 

2. Uživatelské prostredí, kvalita dokumentace a podpory, jednoznačná funkčnost 
a bezpečnost programu. Programy musí být schopné pracovat na nových operačních 
systémech a ideálne být i platformové nezávislé, tj. pracovat ve Windows, ale i treba 
v Linuxu. Vývoj programu by také nemél být závislý na jednom človeku. 

3. Program musí podporovat stŕedoevropský font, české (slovenské) trídéní a prí
padné mít i český (slovenský) preklad. 
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Výber programu 

Účel 
Je nutné si na začátku vyjasnit jaký mám vlastné s genealogickými daty zámer, 

k čemu program potŕebuji. Zdali vyžaduji pouze grafickou prezentaci dat nebo mi 
stačí snadno ovladatelný program nebo budú zpracovávat rozsáhlé databáze atd. Či-
li jaký typ genealoga vlastné jsem. Pozdéjší zmena genealogického programu není 
tak úplné jednoduchá, protože pfi prevodu dat nejsou nékteré programy schopný ex-
portovat všechny údaje korektné. 

Takže pokud se jedná jen o pŕehledné zpracování rodinných dat, které lze pova-
žovat za validní a není treba dalších rozsáhlých rešerší, pak je ideálni uživatelsky 
príjemný program s grafickým rozhraním a líbivými tiskovými výstupy. Genealog, 
který chce program využít na zpracování rozsáhlých rešerší z mnohá zdroju a vše za-
dokumentovat, by si mél všímat, zda se program hodí pro takovou profesionálni ge
nealogickou práci a umožňuje zpracovat rozsáhlé databáze. 

Funkčnost 
Mnoho programu je určeno pro rychlé a pŕehledné vložení jednoduchých a ne-

zpochybnitelných genealogických dat. Hodí se pro snadné sestavení rodinných ro
dokmeňu a tisk diagramu. Takové programy vznikají hlavné v Americe, kde jsou zá
kladní zdroje uniformní, dobre zpracované a lehce prístupné napr. formou predplat
ného v genealogických databázich na internetu. V Evropé je jiná situace. V České 
republice je mnoho fondu ješté nezpracovano a není ani pfístupno. Prístupné fondy 
jsou velmi rúznorodé a informace v nich si nékdy odporují. 

Pokud delá genealog rozsáhlejší pátraní, neobejde se bez podrobné citace zdroju 
a popisu jejich umísténí a kvality. Program musí umožnit záznam stejných, obsaho
vé si odporujících udalostí a fakt. Napríklad více dátumu úmrtí s odkážem na prí
slušné zdroje. Jen málo programu vyhoví takové profesionálni práci. Dúležitá je 
možnost informace rýchle najít a neztratit se v jejich záplave. 

Podlé pŕenositelnosti dat do jiných programu 
Není dobré, když jsou genealogická dáta navždy odsouzena zústat v jednom pro

gramu. Programy se vyvíjejí spolu s novými technologiemi a je treba počítat s tím, 
že je bude jednou treba pŕenést jinam. Pŕenositelnost genealogických dat se mezi-
národné ŕeší standardem GEDCOM. Každý program musí umét exportovat a importo-
vat dáta jako textové ged-soubory. Nékteré programy ale umožňují ve svých databá
zich více než ve formátu GEDCOM, proto nékteré informace pfi exportu dat z nékte-
rých programu ztrácíte (napr. nékteré typy uživatelsky definovaných udalostí). 

Podlé spolehlivosti programu a bezpečnosti dat 
Genealogické programy používají pro uložení dat širokou škálu záznamu. Od pro

stých textových souború nebo pŕímo formátu GEDCOM, až po nejnovéjší databázové 
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stroje, jejichž hlavním problémem je nečitelnost dat jinými prostfedky. Proto je dú-
ležitá spolehlivost programu. Program se nesmi v žádném prípade hroutit. Pokud to 
delá, svedčí to o špatném programovaní a je nebezpečné ho používat. 

U každého, byť sebelepšího programu jsou nesmírné dúležité zálohy dat. Data se 
musí zálohovat po každé vétší úprave genealogických informací. Mimo zálohy dopo
ručené v konkrétním programu se vyplatí zálohovat dáta exportem do Gedcom. Sou-
bor .ged je textový, čitelný, opravitelný a hlavné pfenositelný a zpracovatelný v ji-
ných programech. Nestačí ukládat jen poslední zálohy, ale je treba zachovávat a ne-
mazat nejméné dvé starší, ldeálním mediem pro zálohovaní je CD, prípadné jiný 
počítač. 

Podlé orientace v datech 
Pri více než tisíci osobách v jedné genealogické databázi je velmi dúležitá orien

tace v datech. Orientaci usnadňují jednak pracovní seznamy a výstupy, jednak vy-
hledávací aparáty nebo kontrolní mechanismy. Je nezbytné si vyzkoušet cílené hle-
dání podlé hlavních identifikátoru a fulltextove vyhledávání v celé databázi. Pro 
orientaci v príbuznosti jsou nejvhodnéjší grafické diagramy znázorňující více gene-
rací. 

Podlé lokalizace 
Vétšina genealogických programu pro Windows umožňuje záznam česky psaných 

informací. Pokud jsou však výstupy programem samotným doplňovaný o anglické 
texty (napr. mother, father, dáte atd.), musí se pak ješté pred tiskem upravit, nebo 
ponechat jazykové hybridní. Mnohé z programu jsou pripravený na totálni jazykovou 
mutaci, včetné češtiny a slovenštiny. 

Ne ve všech programech je ale taková pfipravenost stoprocentní. Obzvlášté tŕí-
déní znaku podlé našich norem je v programech staršího dáta problém. Ďalším pro
blémem je pŕijmout preklad pomerné odborné terminológie, o kterém rozhodla malá 
skupina lidí pri prekladu. Trvá nejaký čas, než se s tím genealogická obec smíŕí ne
bo se preklad podarí upravit. Nékteré starší programy mívají s češtinou problémy, 
vyplývající z histórie lokalizovaných Windows. 

Ve Windows se postupné používalo nékolik kódovaní češtiny a byly vydávaný špe
ciálni edice fontú Windows EE a Windows CE. Ješté dnes se nékteré potíže s češtinou 
vyŕeší nejjednodušeji nainštalovaním Píšem (fontú) CE do dnešních Windows 95, 98 
nebo 2000. Vyplatí se také vyzkoušet si hlavné kódovaní češtiny pri exportu do Ged
com. 

Podlé podpory 
Program, který je používán více a má dobrou podporu, je lepší než geniálnejší 

program bez další perspektívy vývoje a podpory. Profesionálne použitelné programy 
není jednoduché správne používat. Každá zkušenost s programem je cenná. Je dobré 
mít se kam obrátit o pomoc a radu. Vždyť program sám není cílem, je jen pomúckou 
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k Iepšímu zpracování dat. Problémem mohou být programy jeďnoho človéka-tvúrce. 
Ty mohou mít hlavné zpočátku rychlý vývoj a dobrou podporu, ale postupem času se 
oboje vytrácí. Nikdo není nesmrtelný a vývoj programu jedním človékem je pomalý, ne
obratný a nejistý. Na druhou stranu ani firma není bohužel zárukou dalšího vývoje. 

Nejperspektivnéjší jsou programy s otevŕeným kódem, na jejichž vývoji se podí-
lejí dobrovolní vývojáfi zdarma, nebo poskytují zdarma alespoň jadro programu, na 
než je možné postavit další funkce. Vývoj je ale v takovém prípade často zdlouhavý, 
protože začal relatívne nedávno s porovnaním se staršími soukromé vyvíjenými pro
gramy (napr. http://gramps.sourceforge.net/ nebo http://lifelines.sourceforge.net/). 

Ideálním programem je také ten, který umožňuje tzv. plug-in nebo add-on, tj. uži-
vatelem definovatelné moduly. Ty mohou obsahovat další funkce pridané samotnými 
uživateli a také šírené volné mezi uživateli. 

Podlé ceny 
Pro neprofesionálni práci si lze na internetu opatrit zdarma radu programu. Pro 

vážnou a dlouhodobou práci lze používat velmi dobré shareware programy, volné ší
rené s omezením funkcí, které lze po vyzkoušení zaregistrovat za únosné poplatky. 
Registraci jednoznačné doporučujeme po dúkladném vyzkoušení si programu. Neza-
poméňte, že registraci také podporujete další vývoj programu. Sami prece vkladáte 
do práce s programem mnoho času a zajisté chcete, aby se program dále vyvíjel 
a zlepšoval své funkce. 

Bežné zahraniční programy stojí od 20 - 50 USD. Freeware a programy s otevŕe
ným kódem jsou zdarma. 

Záver 
Genealogický program by si mél každý vybírat s vedomím, že je to nástroj, který 

je nutné dobre poznat, aby práci genealoga nezdržoval, ale naopak pomáhal zvlád-
nout a uspoŕádat záplavu podrobných informací. 

Napsal Ing. Jiŕí Benák, doplnil Tomáš Krúta 

< 30 

http://gramps.sourceforge.net/
http://lifelines.sourceforge.net/


Rozdíl verzí Brother's Keeper 5.2 a 6.1 

Vypadá to, že mezi badateli je stále populárni starší verze genealogického pro
gramu Brother's Keeper 5.2, byť je to již nékolik let, co se objevila novéjší verze 
a stará verze se již dále nevyvíjí. Tento článek si klade za cíl seznámit uživatele ver
ze 5.2 s dúvody, proč by méli uvažovat o prechodu na vyšší verzi. Porovnaní je pro-
vedeno pro verzi BK5.2G a BK6.1.17. 

Vývoj genealogických programu jde velmi rýchle kupfedu a každý vývojáŕ tako-
vého programu musí držet krok s hlavními trendy vývoje technológií. S nástupem no
vých operačních systému jako je Windows 2000 a XP, technológií jako je publikovaní 
výsledku bádaní na internetu v souborech html, musel autor programu BK John 
Steed zmenit nékteré zásadní veci. Tím dal vzniknout verzi rady 6. Tato nová rada se 
liší zásadné v prístupu k datúm a práci s nimi. 

Nejprve shrnu zásadní zmeny ve verzích 6 oproti verzím 5: 

- prodloužení textových polí, napr. jména, sídla a zamestnaní. 
- volilelné udalosti co do počtu a do typu ke každé osobe 
- zlepšená práce se zdroji (prameny) a poznámkami, jejich možné prirazení ke 

každé udalosti 
- více obrázku k osobám 
- více poznámek k osobám 
- vétší databáze s až 10 m/7, osôb 
- každá událost múze mít svédky 
- možnost pridaní a práce s archivy 
- více ráznych jmen pro jednu osobu 
- zlepšené hledání 
- možnost tvorby souború HTML pro tvorbu internetových stránek 

Již jen z výčtu téchto nových vlastností je jasné, že verze 6 umožňuje zásadní 
zlepšení práce genealoga s genealogickými daty. Sestavy a další funkce jsou vícemé-
né stejné, rozšírené o nové vlastnosti. Pŕibyla sestava svédkú. Verze 6 je preložená 
do českého jazyka včetné manuálu a helpu (slovenština bohužel není k dispozici -
zatím se nenašel dobrovolník k prekladu). 

Pokúsim se pfiblížit chovaní verze 6 v oblasti vstupu dat podlé obrázku. 
Rozložení editační obrazovky je kompletné pŕepracováno. Možná bude nékomu 

zpočátku délat problém zvyknout si na nové rozložení, ale je udéláno logicky, rých
le se ovláda a badatel se snáze orientuje. Vzhledem k množství dat už je není mož
né zobrazit na jedné obrazovce a proto se používají jednotlivé záložky. 

Pokud jsou v záložce dáta, zobrazí se za nazvem záložky hvézdička. 
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Na první záložce jsou udalosti, kde každá udalost muže mit libovolný počet po-
známek (P), zdroju (Z) a svédkú (S). Tyto pole jsou pro hlubší genealogiká bádaní zá
sadní. Udalostí je velký počet a dají se i nové vytváŕet. 

Na další záložce je seznam detí, dále pak libovolný počet poznámek k osobe, ob
rázky k osobe nebo rodine (mohou se zobrazit jak u dané osoby, tak u partnera), ad
resa s detaily, další jména osoby a tituly a nakonec seznam sourozencú. 

Opét platí, že kliknutím na rádek s osobou se dostanete pŕímo na danou osobu. 
Program zobrazuje a tiskne plné česky/slovensky. Jediný problém je správne ra

zení, ale snažíme se s autorem komunikovat, aby správne razení implementoval. 
Pro prevod dat z verze 5 do verze 6 existuje špeciálni funkce. 
Výčet zmén by mohl být určité rozsáhlejší, ale doufám, že naznačené zásadní 

zmeny ukazují smer vývoje programu - více informací integrovaných do jedné pra
covní a snadno prístupné plochy. Množství dalších drobných rozšírení činí z progra
mu opravdu užitečnou pomúcku českého a slovenského genealoga, kterému jde o víc, 
než jen o pouhý záznam rodokmeňu. 

Na jednom počítači múžete mít obe verze (v jiných adresáŕích) a múžete si v BK6 
vyzkoušet import z BK5. 

Jisté i aktuálni verze má své rezervy pro další vylepšení. Pŕestože je vývoj pro-
vádén jedním autorem, je uvolňoväna každé 2 mésíce nová verze s novými funkcemi 
a opravami. 

Tomáš Krúta 
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S K Ú S E N O S T I 

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY GENEALOGICKÝCH PRÁC 

Zdenko Ďuriška 

Necítim sa povolaný písať o tom, či to alebo ono je v prácach genealógov správ
ne alebo nie, skôr by som chcel upozorniť na niekoľko vecí, ktoré by sa dali urobiť aj 
inak. Vychádzam pritom z poznatkov, ktoré som získal hlavne pri čítaní prác už viac
krát zaslaných do súťaží našej spoločnosti o najlepšiu genealogickú prácu. Chcem sa 
pritom snažiť o zovšeobecnenie a nebudem uvádzať konkrétne prípady. 

K obsahu genealogických prác 
Ak skutočnosti, na ktoré chceme upozorniť, nazveme nedostatkami, môžeme ich 

rozdeliť na nedostatky obsahu a nedostatky formy. 
Ak hovoríme o obsahu, mali by sme mať na mysli predovšetkým koncepciu práce. 

Tú by si mal stanoviť každý autor kým sa pustí do písania genealógie. Dá sa predpo
kladať, že každý, kto má takýto úmysel začne sa najprv zaujímať o históriu svojho ro
du a životné osudy svojich predkov. Začne zhromažďovať pramene a informácie a po 
čase dospeje do štádia, keď si uvedomí, že by tieto informácie mal spracovať. To je 
podľa mňa okamih, v ktorom by si mal uvedomiť, čo vlastne chce svojou prácou po
vedať. Môže napr. sledovať len priamu líniu svojich predkov alebo rodokmeň muž
ských potomkov od najstaršieho známeho predka, tzv. rozrod, alebo zasa všetkých 
svojich predkov, tzv. vývod, no môže sa rozhodnúť aj pre inú koncepciu. Ak to vie, je
ho práca bude mať ucelený charakter, môže sa sústrediť na dopĺňanie informácií a prí
padné štúdium príslušným smerom a výsledok poteší aj jeho samého. Ak si to neuve
domí, jeho práca bude mať pravdepodobne len charakter zbierky dokumentov. 

Dôležitá je aj metóda genealogickej práce. Genalogická práca by sa nemala ob
medziť len na komentovanie genealogickej tabuľky, ale mala by prinášať aj podrob
nejšie biografické údaje o členoch rodu. Niektorí autori sa snažia hlavne zachytiť 
spomienky žijúcich členov rodu. „Oral history" - ústne dejiny dodávajú práci púta
vosť, no bývajú na úkor historických faktov (napr. presné dáta), ktoré zvyčajne chý
bajú. Ich nedostatkom je aj to, že dokážu postihnúť len 3 - 4 generácie rodu. Autor, 
ktorý nemá ambície vykonať ďalší genealogický a archívny, najmä matričný výskum 
sa zvyčajne uspokojí s konštatovaním, že staršie veci a udalosti v rodine nie sú zná
me. To by ho však nemalo uspokojiť, ak je možné ísť ďalej. Optimálna je kombinácia 
metódy historického a archívneho výskumu s metódou „oral history". Osviežením 
prác bývajú citácie literatúry alebo archívnych prameňov, no je vhodné dbať na pro
porcionalitu citovaných úryvkov. 

Každá genealogická práca by mala priblížiť aj prostredie, z ktorého príslušný rod 
pochádzal a v ktorom pôsobili jeho členovia. Oživia ju teda informácie o obci, meste 
a kraji, no mali by mať istý proporcionálny rozsah, aby samotnú históriu rodu ne-
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rozbíjali a aby sa genealogická práca nestala temer regionálnou monografiou. To is
té platí aj o komentovaní významnejších historických udalostí, ktorých sa členovia 
rodu zúčastňovali (napr. založenie rôznych spolkov a organizácií; významné bitky 
v prípade šľachtických genealógií a pod.). 

Písanie osobných mien a názvov lokalít 
Problematickou sa ukazuje aj otázka pravopisu mien. Krstných aj priezvísk. Mno

hí autori prepisujú krstné mená tak, ako ich prečítali z matrík. Jazyk matrík sa však 
niekoľkokrát menil a do istej miery závisel aj na pravopisných vedomostiach a ná
zoroch farára. A tak o svojom pradedovi, ktorého v hovorovej reči určite všetci sú
časníci volali Janom alebo Jánom píšu ako Johannovi, Johanesovi alebo Jánošovi. 
V krajnom prípade dokonca môžu údaje o jednom človeku pokladať za údaje o dvoch 
či viacerých osobách. Ak už autori chcú či už v bádateľskom nadšení alebo z dôvodu 
prejavu úcty k svojim predkom použiť tieto cudzie formy ich mien, odporúčame 
uviesť ich len v zátvorke za slovenskou formou mena. 

Oveľa komplikovanejšia je však záležitosť pravopisu starších priezvísk, ktorú už 
dávnejšie riešia jazykovedci i historikovia. Je zahrnutá aj do Pravidiel slovenského 
pravopisu (Veda, Bratislava 2000, s. 42). Tieto vychádzajú zo záverov komisie pre 
historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV prediskutovaných za účasti ďal
ších historikov, literárnych a právnych historikov, jazykovedcov, archivárov a bib
liografov. Bola prijatá zásada, že pravopis starších priezvísk spred roku 1918 kodifi
koval Slovenský biografický slovník (Martin 1986 - 1994). Musíme však poznamenať, 
že napriek tomu aj medzi odbornými autormi pretrváva v tejto otázke nejednotnosť 
a množia sa najmä regionálne monografie s najrôznejšími formami písania priezvísk. 

Rovnako dôležité je aj uvádzanie názvov miest a obcí. Autori by aj tejto otázke 
mali venovať dostatočnú pozornosť, mali by sa snažiť overiť najmä menej známe lo
kality a uvádzať ich názvy v dnešnej podobe {Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej re
publiky. Bratislava, Veda, 1998, 600 s.). Historický názov je možné uviesť v zátvorke. 
Inak čitatelia ich prác sotva budú vedieť kde vlastne žili a pôsobili osoby, ktorým sú 
práce venované, a mohli by získať dojem, že to bolo napr. niekde v Maďarsku. 

Poznámky a genealogické tabuľky 
Veľké nedostatky genealogických prác bývajú aj v poznámkovom aparáte. Ak 

autor čerpal z publikovaných diel, je potrebné uviesť v poznámkovom aparáte odka
zy podľa bežných bibliografických pravidiel {Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské 
a kvalifikačné práce. Bratislava, STIMUL, 1998, 117 s.). Tak isto sú potrebné odkazy 
na archívne zdroje. Platí, že čitateľ práce by mal mať možnosť každý takýto údaj ove
riť a nájsť jeho prameň. Absencia poznámkového aparátu podstatne znižuje úroveň 
genealogickej práce. 

Základným cieľom každého genealóga býva zostavenie čo najkompletnejšej gene
alogickej tabuľky skúmaného rodu. Genealogické tabuľky sa môžu stať základom ge
nealogickej práce a mali by byť aj jej súčasťou. Ak sa autor a jeho práca venuje roz-
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vetvenému rodu, býva aj genealogických tabuliek viac. Autor ich môže zaradiť spolu 
na koniec práce alebo rozdeliť ich a umiestniť do príslušných častí práce. V každom 
prípade by však mali byť prehľadné a mali by pomáhať čitateľovi orientovať sa v ge
nealógii rodu a aj v samotnej genealogickej práci. Aj pri tvorbe genealogických tabu
liek je dôležitý pravopis mien a priezvisk. 

K formálnej úprave a úrovni genealogických prác 
Úroveň formálnej či technickej stránky genealogickej práce má tiež svoj význam. 

Podľa nej si totiž čitateľ vytvorí prvý dojem. Samozrejmou súčasťou každej práce by 
mali byť základné bibliografické údaje - názov, meno autora, miesto a rok spracova
nia. 

Technická stránka úpravy práce vari ešte viac ako obsahová súvisí s finančnými 
možnosťami autora, teda tým, koľko z nich je ochotný vynaložiť na definitívnu po
dobu svojho diela. V dnešnom čase informatiky a počítačovej techniky už strojopis
né či nebodaj rukopisné práce pôsobia trochu anachronicky a autori zvyčajne pred
kladajú práce spracované pomocou počítača. Musíme si však uvedomiť aj to, že nie 
všetci autori majú k počítačovej technike prístup. 

Každá genealogická práca by mala mať riadne číslované strany a mala by byť zvia
zaná aspoň jednoduchou hrebeňovou väzbou. Pútavejšími sú, samozrejme, tie práce, 
ktoré sú doplnené aj obrazovou prílohou alebo obrázkami v texte. Ich technické spra
covanie podstatne ovplyvňuje celkový výsledok. 

V zahraničí, najmä v USA, je už bežné spracovanie práce pomocou genealogické
ho počítačového programu. Aj nám boli predložené niektoré práce spracované pro
gramom Brother's Keeper rozširovaným našou spoločnosťou. Prejavili sa v nich aj ne
dostatky tohto programu (nedoriešená diakritika). 

Napokon by sme chceli poukázať na dôležitosť jazykovej úrovne prác, najmä na 
úroveň pravopisu, v ktorej sme konštatovali nedostatky aj v prácach niektorých pro
fesionálnych autorov. 

(Príspevok bol prednesený 11. októbra 2003 na Stretnutí genealógov a heraldi
kov v Martine) 
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A N O T Á C I E - G L O S Y 

Dva nové zošity časopisu Turul (3 až 
4/2002, 1 až 2/2003) 

Dvojčíslo 3 - 4 za rok 2002 uvádza prí
spevok prof. J. Gericsa k dejinám uhor
ských stavov v stredoveku. Osobitnú pozor
nosť venuje mestám. Prináša viaceré dokla
dy, ktoré celkom jednoznačne dokazujú, že 
do r. 1526 o mestách ako o stave so všetký
mi z toho vyplývajúcimi právami nemožno 
hovoriť. 

Ďalšia časť dvojčísla je vyslovene gene
alogická a heraldická. A. Zelmos osvetľuje 
vznik a rozrod sedmohradského rodu Haj-
du. V 20. storočí členovia tohto rodu pôso
bili ako právnici aj v Trenčianskej a Hon
tianskej stolici. Potom nasleduje „sloven
ský" blok. Z. Alexy zasvätene informuje 
o komunálnej heraldike na Slovensku. Vý
stižne osvetľuje genézu našej heraldickej 
tvorby, oboznamuje čitateľov aj so zásada
mi tvorby mestských a obecných zástav. 
Objasňuje aj význam pôsobenia Heraldickej 
komisie a Heraldického registra. Príspevok 
je uverejnený v nemčine. Dvojstrana ilus
trácií isto iba nedopatrením neobsahuje 
ukážky mestských a obecných erbov, ale 
dvoch súčasných rodových armálesov 
z dielne Heraldického kolégia: pre Ivana Ga-
lamboša z r. 1998 (vyhotovený v latinčine) 
a pre Juraja Poóra z r. 2000 (v slovenčine). 
Nasleduje štúdia /. Crausa, opäť v nemčine, 
o pôvodnej podobe banskobystrického 
mestského erbu z konca 13. storočia. Ide 
o uverejnenie doteraz iba predpokladaných 
najstarších pečatí, s ktorými sa slovenský 
čitateľ mohol oboznámiť v autorovom prí
spevku v našom Hlase (2/2000, s. 16- 22). 

L. Berényi pod nadpisom Jeden historic
ký víkend uverejňuje denník kniežaťa Fran
tiška Karola o návšteve u Mikuláša Esterhá-

ziho v dňoch 26. - 28. júna 1819. Originál 
je v nemčine, Berényi ho publikuje v ma
ďarskom preklade. Autor v úvode k edícii 
poznamenáva, že osobnosť Mikuláša Ester-
háziho je síce známa, avšak veľmi skresle
ná, a to jednak klebetami v memoároch je
ho súčasníkov, jednak marxistickou histo
riografiou, ktorá ho primitívne hodnotila 
ako triedneho nepriateľa. Denník Františka 
Karola predstavuje Mikuláša Esterháziho 
v celkom novom, neznámom a pozitívnom 
svetle. 

Po obvyklých informačných príspev
koch - o 25. genealogickom a heraldickom 
kongrese v Dubline, o neznámej českej uni
forme z r. 1915 (publikovaná je fotografia 
jej používateľa a dotaz na identifikáciu uni
formy) a dvoch nekrológoch - nasleduje 
blok knižných anotácií, medzi ktorými je aj 
informácia o troch publikáciách, ktoré vy
dala naša spoločnosť (o Probstnerovcoch 
z Novej Ľubovne a Jakubian od A. Kredatu-
sovej, o zborníkoch Paulinyovci v sloven
skej kultúre a Občianska heraldika). V tejto 
časti časopisu je aj pre našich heraldikov 
a genealógov dôležitá informácia, že v r. 
2002 vo vydavateľstve Arcanum vyšli na 
CD-ROM-e dve významné reedície: Siebma-
cherov Wappenbuch a časopis Turul z ro
kov 1883 - 1900. 

Druhé dvojčíslo (1 - 2 za rok 2003) 
uvádza štúdia A. Molnára o špitáloch rádu 
Svätého Ducha v Sedmohradsku v 13. - 16. 
storočí. Od toho istého autora je aj ďalší 
príspevok: Svätá pravica a Dubrovník. Ide 
o relikviu sv. Štefana, ktorá sa v 16. storočí 
dostala do Dubrovníka zo Stoličného Beleh
radu. Zaujímavé sú okolnosti a príčiny veľ
kej koncentrácie relikvií v Dubrovníku po
čas tureckej okupácie Uhorska. 
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Nasledujú tri vyslovene genealogické 
štúdie: o rode Karancsi s osobitným zrete
ľom na jej satumarskú vetvu; o krypte meš
tianskej rodiny Saxlehnerovcov v Budapeš
ti; a doplnky k dejinám rodu Ártándiovcov. 

Za veľmi významnú pokladám štúdiu 
J. Peíbárta o vodoznakoch s uhorským štát
nym znakom z rokov 1729 - 1840. Príspe
vok zachytáva aj produkciu slovenských 
papierenských mlynov, najmä kremnického, 
rožňavského a ochtinského. Štúdia je zaují
mavá aj pre problematiku štátneho znaku. 
Jej hlavný význam docení bádateľ pri dato
vaní dokumentov s vodoznakmi, ktoré sú 
v štúdii reprodukované, presne datované 
a podrobne opísané. 

Pokračuje krátka informácia A. Pandulu, 
ktorý odpovedá na dotaz z predchádzajúce
ho zošitu o českej uniforme z r. 1915. Zastá
va názor, že ide o slávnostný odev nižšieho 
štátneho úradníka. Zaujímavá je štúdia K. Tó-
thovej, ktorá uverejňuje nové pramene k vra
žednému útoku Feliciána Zacha na kráľovnú 
Gertrúdu. Autorka opisuje Zachov záhadný 
prechod z tábora Matúša Čáka k stúpencom 
Karola Róberta a zamýšľa sa nad tým, či jeho 
čin bol náhlym rozhodnutím alebo plánova
ným sprisahaním (k problematike aj v CHH 
1/2001, s. Wn. - pozn. zost.) 

Teoretickú časť časopisu ukončuje pole
micky ladený príspevok A. Zelmosa o rode Fe-
kete, presnejšie o jeho prídomku. Posledná 
časť zošitu informuje o nových publikáciách. 

Jozef Novák 

KUCZYŇSKI, S. K.(ed.): Heraldyka sa-
morzadowa II Rzeczypospolitej (1918 -
1939). Wiodawek, Léga 2002, 321 ss. ISBN 
83-88115-50-2. 

Anotovaný zborník je venovaný heraldi
ke, sfragistike a vexilológii v medzivojno
vom Poľsku. Ide o súbor 18 príspevkov 

prednesených bádateľmi z viacerých ved
ných odborov, ktoré odzneli v dňoch 24. až 
25. októbra 2001 na seminári v meste Wtoc-
íawek. Toto už druhé spoločné vedecké 
podujatie Wtodawskej vedeckej a Poľskej 
heraldickej spoločnosti bolo primárne ve
nované problematike obnovy štruktúr re
gionálnej samosprávy a voľbe ich nových 
heraldických symbolov v oslobodenom 
a zjednotenom Poľsku po 1. svetovej vojne 
(nadväzujúco na predchádzajúce podujatie 
venované obdobiu 1772 - 1918, pre ktoré 
bolo typické potláčanie poľskej symboliky 
a jej nahrádzanie erbami mocností, ktoré si 
Poľsko rozdelili). Tematický záber príspev
kov je však oveľa širší. 

Úvodné slovo napísal editor Štefan K. Ku-
czyňski. Teritoriálnej samospráve všeobec
ne, koreňom jej erbov a symbolike v období 
rokov 1919 - 1939 sa vo svojich príspevkoch 
venovali Marián Kallas, Matgorzata Kaganiec, 
Piotr Bokota, Andrzej Urbaniak, Krzysztof 
Dorcz a Wojciech Strzyžewski. Beáta Možej-
ko sa zaoberá erbami miest v Pomoranskom 
vojvodstve a ich premenami v medzivojno
vom období. Romuald Kubiciel sa vo svojej 
reakcii na prácu Mariana Gumowského venu
je problematike farebnosti erbov v Sliez
skom vojvodstve. Piotr Gotdyn sa zaoberá 
erbami miest s cirkevnými motívmi, schvále
nými poľským ministerstvom vnútra v ro
koch 1918 - 1939. Erby jednotlivých miest si 
všímajú Blažej Šliwiňski (snahy o získanie 
erbu pre mesto Gdynia v rokoch 1926 až 
1939), Marek Adamczewski a Jozef Šmiatow-
ski (štyri varianty erbu Zduňskej Wole) a Mat
gorzata Kaganiec (erb Pszczyny z roku 
1917). Anita Grzegorczyk venuje pozornosť 
znakom vysokých škôl v medzivojnovom ob
dobí, ktoré publikuje v cennej prílohe. Dva 
príspevky sledujú používanie mestských 
a teritoriálnych erbov poľskou armádou. Ta-
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deusz Jeziorowski popisuje mestské a teri
toriálne erby v emblémoch Pomoranskej di
vízie pechoty, Wojciech Tutak sa venuje ob
sahovému rozboru poľských vojenských 
(plukovných) vlajok, na ktorých sú tiež za
stúpené erby. 

Posledné 3 príspevky majú špecifickejší 
obsah. Stawomir Górzyrtski popisuje nový 
(nevyužívaný) prameň k mestskej heraldi
ke, erbovník poľských miest, ktorý sa pri
pravoval na vydanie v 20-tych rokoch 20. 
storočia a časť podkladov ktorého sa zacho
vala. Marek Smoliňski sa venuje núdzovým 
papierovým platidlám vydávaným počas 
1. svetovej vojny a v období krátko po nej 
jednotlivými mestami, ako špecifickému 
heraldickému prameňu. Zborník uzatvára 
podnetný príspevok, v ktorom sa Andrzej 
Beblovski venuje vlajkám klubov a organi
zácií vodných športov. 

Vydanie publikácie finančne podporil 
Komitét Badaň Naukowych vo Varšave. 
Predpokladáme, že vzhľadom na obsah via

cerých príspevkov, ktoré spracúvajú témy 
u nás takmer neznáme, si zborník nájde 
vďačných čitateľov aj na Slovensku. 

RR 

ELIÁŠ, Michal - ELIÁŠ, Karol: Eliášovci 
z Velčíc. Z dejín obce a rodu. Martin, Vy
davateľstvo Neografie pre Ing. Slavomíra 
Eliáša 2003, 174 s., ISBN 80-88892-51-1 

Na Slovensku nevychádza veľa vyslove
ne genealogických prác. Každá nová z nich 
preto poteší. Zvlášť, ak je napísaná na do
brej odbornej úrovni. Ak je aj po formálnej 
stránke vydarená, je to ďalší bod pre ňu 
a o dôvod viac na povšimnutie. Platí to aj 
o nedávno vydanej monografii o Eliášov-
coch z Velčíc v okr. Zlaté Moravce. Vznikla 
v spolupráci PhDr. Michala (literárneho his
torika) a RNDr. Karola Eliášovcov za podpo
ry ďalších príbuzných. 

Najväčší kus práce odviedol Dr. Michal 
Eliáš, bývalý pracovník Matice slovenskej, 
známy z viacerých svojich literárnohistoric-

Rozšírenie Eliášovcov na Slovensku (z publikácie Eliášovci z Velčíc). 
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kých prác i z početných rozhlasových relá
cií. V prvej časti tohto, z hľadiska jeho dote
rajšej tvorby atypického diela približuje de
jiny Velčíc, svojej rodnej obce a „kolísky" 
svojich Eliášovských predkov, v druhej roz
šírenie a vývoj Eliášovcov, ich mena a potom 
jednotlivých vetiev pochádzajúcich z Velčíc 
(Surdíkovcov, Katulovcov, Martinovcov, Ke-
peňovcov...). Zmieňuje sa aj o postupe vý
skumu a problémoch, s ktorými sa pri ňom 
stretol. Monografiu uzatvára „kronika" zo 
stretnutia rodu, ktoré sa uskutočnilo v máji 
2002 vo Velčiciach (s publikovaným progra
mom, prednesenými príspevkami vráta
ne štatistiky s údajmi o natalite, morta
lite, frekvencii krstných mien, vzdelanosti 
a pod., ktorú spracoval Dr. Karol Eliáš). 

Keďže Eliášovcov na Slovensku i mimo 
neho je veľa, potešilo by, keby práca pod
nietila ďalšie výskumy na tomto poli. 

(gh) 

Projekt GENEA 2003 
Pokud vúbec, vzniká dnes u nás i ve sve

te mnoho špecializovaných stránek, pŕičemž 
každá má jinou formu a náplň. Orientace ne
bo hledání v nich je pro genealoga obtížné. 

V zahraničí existuje nékolik genealogic
kých serverú, které shromažďují prevážne 
osobní genealogická dáta (jméno, pŕíjmení, 
místo atd.). Jen ojedinelé ale nacházíme 
další zdroje pŕehledné uspoŕádané a do
stupné badatelúm (napr. odkazy na histórii, 
obce, grunty, sčítaní lidu, matriky atd.). Na 
némeckém serveru www.genealogy.net po
dobné informace jsou, ale v nestrukturova-
né podobe. Trochu vyjímkou jsou americké 
a anglické servery, které za predplatné 
umožňují prístup k naskenovaným sčítacím 
operátúm, seznamúm imigrantú nebo mat
rikám. Vše je ale orientováno pouze na na
lezení údaju o jednotlivých osobách. 

Zájmy badatelú jsou ale širší. Pokúsili 
jsme se je specifikovat. Tak se zrodila myš-
lenka obnovit projekt genealogického ser
veru v ČR (Genea), který pfed nékolika lety 
založil Petr Kroužek se skupinkou nadšen-
cú. Podarilo se jim nashromáždit mnoho in-
formací a uveŕejnit je na www.genea.cz. 
Jednalo se hlavné o články, odkazy, návody 
ke genealogické práci apod. Projekt Genea 
2003 si klade za cíl volné navázat na stáva-
jící projekt, oživit jej a ustavit jako hlavní 
nekomerční genealogický server v ČR. 

Pred nami leží nékolik zásadních úkolu: 
1. Presné definovat a rozepsat náš zá

mer obecné i technicky a oslovit širokou ko
munitu profesionálních i laických genealo-
gú, archivú a dalších organizací s nabídkou 
spolupráce na projektu. 

2. Aby se práce neroztáhla do nezvlada-
telné šíre a byla dokončená v reálném ter
mínu, rozhodli jsme se pilotné zmapovat 
indexy (rejstŕíky) matrík. První kroky již by-
ly provedeny a kontakty navázány. 

3. Zajistit technológii a pŕipravit fešení 
- tak, aby bylo kompatibilní s tím, co již ve 
statní správe vzniklo (tj. územné identifi
kační registr - UIR). 

4. Pfesvédčit badatele, archívy a organi-
zace k uverejňovaní príslušných dat na ge-
nealogickém serveru v definovaných eta
pách. Nejde o „vykrádaní" práce badatelú; 
každý uverejní jen to, co uzná za vhodné. 

5. Postupné dopracovat ŕešení podlé 
specifikace, aby server sloužil rúzným ge
nealogickým oblastem a úspešné se rozrús-
tal. (Na serveru bkcz.info je ke stažení ote-
vŕené znení obecné a technické specifikace. 
Vecné pŕipomínky a nabízená pomoc jsou 
samozrejmé vŕele vítány.) 

V polovine ŕíjna (v dobé uzávérky) se 
projekt nachází ve stavu pilné práce na da-
tovém modelu (tj. rozvržení vazeb, databá-
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Bedŕich Smetana - Otis Laubert: Má vlast, zo série Vlajky (1993). 

zových tabulek apod.) a prípravy pro pro
gramovaní samotné aplikace. Aktivné 
spolupracujeme s ČGHSP a Odborem archív
ni správy Ministerstva vnitra. Máme pfíslib, 
že ŕeditelé Státních oblastních archívu nám 
umožní hromadný sbér dat v pilotním pro
jektu soupisu matrík. 

V tuto chvíli naše plány sahají pouze na 
území ČR, pokud by se ale našlo dost nad
šenci! s podobným cílem i v SR, jsme schop
ní spojit sily dohromady. 

Za členy projektu Tomáš Krúta, 
tomas.kruta@centrum.cz 

Vlajky uvoľňujúce bránicu 
Nedávno sa nám dostala do rúk publiká

cia Jany Geržovej Otis Laubert - Askét bez 
obmedzenia vydaná Kruhom súčasného 
umenia Profil v Bratislave v roku 2001. Ide 
o prácu o výtvarníkovi, ktorého curriculum 
vitae začalo 8. januára 1946 vo Valaskej pri 
Banskej Bystrici a ktorý svoj ďalší život od 
r. 1961 spojil s naším hlavným mestom. 

„Šupkár" Laubert, pretože nebol členom 
Zväzu slovenských výtvarných umelcov ani 
amatérskych výtvarných zoskupení (prvého 
nemohol a druhých nechcel byť), nemal 
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pred novembrom '89 veľa možností vysta
vovať. Znalci i svet ho objavili de facto až 
po páde železnej opony. Prišla vlna ponúk 
z domova i zo zahraničia, desiatok domá
cich a zahraničných výstav, workshopov 
i spomínaná knižka. 

Záujemcom ponúka nahliadnutie do vý-
tvarníkovej tvorby z rokov 1966 - 1999. 
Čím sa Laubert i jeho bizarné diela stali 
a sú také príťažlivé? Nepochybne tým, že 
tento neúnavný kutil a kúzelník, dokázal 
„recyklovať" spoločnosťou produkované 
zbytočnosti spôsobom, pri ktorom sa na va
šej tvári zjaví úsmev (a za ním - azda aj -
zamyslenie). K nášmu prekvapeniu (a pote
šeniu), prehŕňajúc sa všakovakým tým civi
lizačným „haraburdím", Otis Laubert neza
budol ani na vexilá. V jeho (v roku 1985 
„rozvinutej" a ďalej sa rozvíjajúcej) kolekcii 
nájdeme tak interpretácie štátnych vlajok, 
napr. vlajky Československa či Ugandy, ako 
aj vlajok ako širšie vnímaných symbolov. 
Pozoruhodnú symboliku (posolstvo, žela
nie, víziu, predpoveď?) nesie v sebe napr. 
summit „všetkých" vlajok tohto sveta v ich 
pôvodnej, elementárnej, bielej farbe. 

Pri pohľade na laubertovské vexilá naše 
myšlienky mimovoľne zabehli ku kolegom 
z Vexilologického klubu v Prahe, ktorí dlhé 

roky vydávajú periodikum Vexilologie 
a v poslednom období organizujú aj svoje 
kongresy (na ktorých sa zo Slovenska pravi
delne zúčastňuje p. Peter Strašifták z Ga-
lanty). Ten najbližší, tretí v poradí, sa usku
toční na budúci rok v Plzni. Vynoril sa ná
pad ponúknuť do jeho programu - popri 
vedeckých rokovaniach - aj výstavu lauber-
tovských vexíl. Ako slovenský príspevok -
na osvieženie, odľahčenie, doplnenie, mož
no isté vyváženie. Obe strany - kolegovia-
vexilológovia i pán Laubert - predstavu ne
odmietli. Vysvitlo naviac, že p. Laubert už 
dlhšie opatruje (zatiaľ nezodpovedanú) aj 
priamu ponuku od riaditeľa plzenskej galé
rie p. Václava Malinu (ktorý je, mimocho
dom, súčasne jeho priateľom). 

Otázka, či a v akej forme sa výstava O. 
Lauberta v Plzni uskutoční, zostane zrejme 
ešte chvíľu otvorená. Kým sa vyrieši, do
prajme si aspoň jeden pohľad do vexilolo
gického kútika jeho unikátnej dielne a pri 
tejto príležitosti zaželajme našim českým 
kolegom-vexilológom úspech pri organizá
cii ich tretieho národného vexilologického 
kongresu. Uskutočni sa 10. - 12. septembra 
2004, ako už bolo povedané, v Plzni (bližšie 
informácie o podujatí poskytne p. Karel 
Černý, cernyk@up.mpsv.cz). (gh) 
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K R O N I K A 

PRVÉHO APRÍLA 2003 uplynulo 60 rokov 
od prechodu Heraldického úradu v Dubline 
spod britskej pod írsku správu. Hoci Írsko 
už v r. 1922 získalo samostatnosť, úrad ul-
sterského herolda (Ulster King of Arms) na 
dublinskom hrade zostal podriadený brit
skej vláde v Londýne - s právomocami tak 
pre nezávislé, ako aj Severné Írsko. K pre
chodu právomocí došlo 1. apríla 1943 a pr
vým írskym „šéfheroldom" sa stal Dr. Ed-
vvard MacLysaght. Ten zaviedol používanie 
írskeho jazyka v udeľovaných erbových lis
tinách. V nasledujúcom období úrad udelil 
množstvo erbov domácim i v diaspóre pô
sobiacim írskym ištitúciam, organizáciám 
a jednotlivcom. Jeden z jeho hlavných he-
roldov, Gerald Slevin, v roku 1954 navrhol 
vlajku Európskej únie. Jeho súčasným po
kračovateľom vo funkcii je p. Brendan O'Do-
noghue. (Podľa The Heraldry Gazette, Lon
dýn, jún 2003) 

V ČR VZNIKL V ČERVENO 2003 INTER-
NETOVÝ SERVER http://bkcz.info zaméfený 
pouze na použití počítaču, techniky a Soft
ware v genealógii. Tyto stránky si kladou za 
cíl vytvofit a zastŕešit otevŕenou a nezávis
lou internetovou komunitu lidí se zajmem 
o genealógii, genealogické programy, využi
tí moderní techniky pro genealogickou prá
ci a být pomocníkem pro všechny, kdo se 
rozhodli použít počítač pro genealógii. 
Stránky se jmenují podlé našeho preferova
ného genealogického programu, ale neome-
zují se rozhodné pouze na jeden program, 
jednu platformu nebo jeden prístup k práci! 
Server zahájil seriálem o využití digitálni 
fotografie v archivech a aktuálne vznikají 
recenze na genealogický software. (Tomáš 
Krúta, Praha) 

TRETIE STRETNUTIE KOVÁČIKOVCOV. 
V Chynoranoch, okr. Topoľčany sa 23. au
gusta 2003 uskutočnilo 3. stretnutie Ková-
čikovcov. Oproti predchádzajúcim dvom 
(ktoré sa konali sa 15. 9. 2001 a 28. 9. 2002 
v Čiernom Balogu a ktorých sa zúčastnili 
hlavne Kováčikovej z Horehronia) išlo o šir
šie koncipované stretnutie nositeľov tohto 
priezviska z rôznych oblastí Slovenska. Zú
častnilo sa ho okolo 140 účastníkov. K hos
ťom patrili spisovateľ Peter Kováčik z Bra
tislavy a Ján Kováčik, majiteľ produkčného 
domu Forza. Hybnými duchmi boli p. Ing. 
Milan Kováčik z Brezna (už tradične) a p. 
Miroslav Kováčik z Chynorian, kronikár ob
ce a redaktor miestnych novín. V okresoch 
Topoľčany a Prievidza žije po Horehroní 
(1032) druhá najpočetnejšia skupina Ková-
čikovcov na Slovensku: v okrese Topoľčany 
ju zastupuje 970 a v okrese Prievidza 367 
nositeľov spomínaného priezviska. (Podľa 
M. Kováčika) 

PO ROKU OPÄŤ (koncom augusta 2003) 
trávil dovolenku v Martine p. Dr. Attila Pan-
dula, náš kolega z Budapešti, známy histo
rik, generálny tajomník Maďarskej heraldic
kej a genealogickej spoločnosti a redaktor 
jej periodika. Neobišiel ani Slovenskú ná
rodnú knižnicu a našej spoločnosti venoval 
najnovšie výtlačky časopisu Turul. Od po
slednej konferencie SGHS, ktorá sa konala 
v septembri 2001, si dovolenkovanie v Tur
ci obľúbili aj niektorí naši českí priatelia 
a kolegovia. (gh) 

1. AUGUSTA 2003 ZOMREL v Martine p. 
Alexander Barica (nar. 4. 6. 1911), známy 
cirkevný historik a genealóg. A. Barica bol 
evanjelickým farárom, v 50-tych a 60-tych 
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Z druhého stretnutia Kováčikovcov (Čierny Balog, september 2000). Foto: Miľan Kováčik 

rokoch väzneným. Začínal vo Zvolene 
a Horných Ozorovciach, po návrate z väze
nia (naposledy Valdice) pôsobil v Hornej Le
hote a v Lišove. Posledné roky života prežil 
v Nitre a v Martine. Zorganizoval niekoľko 
rodinných stretnutí Baricovcov a Záturec-
kovcov, vo forme rozmnoženín spracoval 
dejiny oboch rodov (zachovali sa aj v archí
ve SGHS). Bol dlhoročným členom SGHS 
a pri svojich zdravotných návštevách Marti
na, hoci so značným úsilím, nikdy nezabu
dol vystúpať aj k nám, hore na Hostihoru. 
Česť jeho pamiatke. (gh) 

V LETNÝCH MESIACOCH viac pozornosti 
genealogickým témam venovali média. Kon
com júna a naposledy aj v sobotu 13.9. do
poludnia sme v Slovenskom rozhlase zare
gistrovali rozhovory o projekte Poznaj 
vlastnú minulosť alebo Pátranie po pred
koch Dr. Ľ. Pajtinku (viac o ňom v GHH 
2/2003, s. 60 - 64). Rozhovory a správy 
o ňom priniesli aj Televízia Markíza, TV JOJ, 
Slovenská televízia, denníky SME, Národná 
obroda, Pravda, týždenníky Učiteľské novi
ny, Slovenka, Markíza, mesačníky História 
a Technológia vzdelávania a viaceré rozhla

sové stanice. Dobrej medialnej podpore 
a pozornosti sa tešilo aj vyššie spomínané 
stretnutie Kováčikovcov. {gh) 

POČAS NÁVŠTEVY NA SLOVENSKU (11. 
až 14. septembra 2003) pápež Ján Pavol II. 
na slávnostnej bohoslužbe v bratislavskej 
Petržalke blahorečil gréckokatolíckeho bis
kupa Hopká a rehoľnú sestru Zdenku Sche-
lingovú, ktorá v 50-tych rokoch pomohla 
viacerým r. k. kňazom k úteku do zahrani
čia. Neskôr zomrela na následky väznenia. 
Ako jeden z podkladov k Schelingovej bla
horečeniu bola použitá genealógia, ktorú 
začiatkom 90-tych rokov vyhotovila p. Ka
mila Chudá, vtedy pracovníčka Štátneho 
oblastného archívu v Bytči. Aktu sa zúčast
nila aj neter C. Schelingovej (sestra jej bra
ta) žijúca vo Virgínii. (gh) 

V AULE UNIVERZITY KOMENSKÉHO v Bra
tislave sa v utorok 16. septembra 2003 ko
nalo slávnostné otvorenie nového akade
mického roka 2003/2004. Jedným zo sto
viek študijných odborov, na ktorých sa 
začalo opäť prednášať, je aj archívnictvo 
a pomocné vedy historické. Spolu so starší-
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mi študentami nastúpilo do posluchární Ka
tedry archívnictva a pomocných vied histo
rických na Filozofickej fakulte tiež 14 prvá
kov. Celé štúdium trvá 5 rokov, resp. 10 se
mestrov. Skladá sa z troch hlavných 
predmetových blokov. Prvý tvoria pomocné 
vedy historické, dejiny správy a archívnict
vo, druhý jazyky (latinčina, nemčina, ma
ďarčina, stará slovenčina a čeština), tretí 
pozostáva zo slovenských a všeobecných 
dejín. Heraldika, sfragistika a genealógia sa 
vyučujú v treťom a štvrtom semestri po 2 
hodiny týždenne a sú dotované po 4, teda 
spolu 8 kreditmi. Pre neskoršiu vedeckú 
prácu absolventov v týchto odboroch sú ne
vyhnutné aj ďalšie predmety, najmä paleog-
rafia a diplomatika. Heraldike, sfragistike 
a genealógii sa môžu poslucháči venovať 
tiež v rámci študentskej vedeckej činnosti. 
Do akademického roku 1999/2000 ich pes
toval na FFUK profesor PhDr. Jozef Novák, 
DrSc. V súčasnosti je to jeho žiak PhDr. Fre-
derik Federmayer, PhD. (/ý) 

V MARTINE 18. septembra 2003 zasada
la Rada Slovenskej národnej knižnice. Roko
vania sa zúčastnil aj p. prof. PhDr. Jozef No
vák, DrSc, čestný predseda SGHS, ktorý je 
členom Rady od jej vzniku v r. 2001. Hovo
rilo sa o perspektívnych úlohách Slovenskej 
národnej knižnice, jej edičných zámeroch 
(ku ktorým patrí aj vydávanie nášho časo
pisu) a možnostiach. Reč bola aj o úpadku 
knižnej kultúry, formálnej a jazykovej 
stránky publikácií najmä z dielní súkrom
ných vydavateľov. Mnohé z nich postrádajú 
presné vydavateľské údaje (názov, miesto 
a rok vydania, ISBN a pod.), vyznačujú sa 
jazykovými nedostatkami. Týka sa to aj ge
nealogických a regionálno-historických 
prác. Hoci tých prvých u nás stále vychá
dza málo. (gh) 

TRETIE STRETNUTIE PRÍBUZNÝCH RODU 
SlŠITKA s koreňmi v obci Ratkovo (asi 80 
osôb) sa 19. septembra 2003 konalo v hote
li Turiec v Martine. Podujatie zorganizovali 
Michael a Ken Sisitkovci z USA, ktorí na Slo
vensko po prvýkrát zavítali v septembri 
1997. Vtedy zorganizovali aj prvé stretnu
tie (tiež v hoteli Turiec v Martine, za účasti 
25 potomkov). Ďalšie (na rovnakom mieste 
za prítomnosti 35 príbuzných) sa konalo 
pred 3 rokmi. Životným snom oboch bratov 
je zorganizovať raz stretnutie všetkých Ši-
šitkovcov zo Slovenska. {kch/gh) 

ZÁJAZD NA POVAŽIE si 27. septembra 
2003 urobili členovia Moravskej genealogic
kej a heraldickej spoločnosti z Brna. Zasta
vili sa v múzeu v Považskej Bystrici-Orlo-
vom, v Bytči a po prehliadke Žiliny v múzeu 
v Budatíne. Popri zájazdoch spoločnosť tra
dične organizuje členské schôdze (spojené 
s prednáškami) a novšie aj kurzy pre začí
najúcich genealógov. Vydáva tiež ročenku 
Genealogické a heraldické informace (zatiaľ 
posledná, za rok 2002, vyšla v máji 2003). 
Dnes má okolo 170 členov, sídli na novej 
adrese (MGHS, Sportovní 3, 602 00 Brno, ČR) 
a aktuálne informácie o svojej činnosti zve
rejňuje na stránke www.volny.cz/mghs. (gh) 

KOLOKVIUM MEDZINÁRODNEJ HERAL
DICKEJ AKADÉMIE. V septembri 2003 konalo 
sa v starobylom francúzskom meste Troyes 
kolokvium MHA, v poradí trináste, venova
né problematike prídavných prvkov k erbo
vému štítu. Zúčastnilo sa ho 70 heraldikov 
z 18 hrajín, prevažnú väčšinu tvorili Fran
cúzi nasledovaní Belgičanmi, Angličanmi 
a Škandinávcami. Prednesených 19 príspev
kov sa venovalo najmä panovníckym koru
nám, nosičom štítu a mottu. Autor týchto 
riadkov, podpredseda SGHS, predniesol 

- * 4 4 

http://www.volny.cz/mghs


Na stretnutí genealógov a heraldikov v Martine (11. 10. 2003). Popri známych sa tu objavili aj 
viaceré nové tváre. Foto: M. Šišmiš 

ilustrovanú prednášku zameranú na náprs
né dekorácie kanonikov a na príkladoch 
z ostrihomskej metropolitnej kapituly pou
kázal najmä na 22 erbov kanonikov vyobra
zených v kalendári kapituly na rok 1806, 
vydanom v Trnave, kde vtedy kapitula sídli
la. Tamás Kôrmendy z budapeštianskej uni
verzity sa zameral na nosičov štítu mest
ských erbov Košíc, Kežmarku a Bardejova. 
O dva roky bude sa konať ďalšie kolokvium, 
a to v Petrohrade. (Z. C. Alexy) 

SÚPIS ČESKÉHO SFRAGISTICKÉHO MATE

RIÁLU sa objavil v septembri 2003 na inter-
nete {http://database.aipberoun.cz/pecete). 
Katalóg pečatí, pečatidel a zbierkových od
liatkov z archívov ČR, ktorý priebežne vzni
ká od roku 1997, sprístupnila Archívna sprá
va MV ČR v spolupráci so spoločnosťou AiP 

Beroun. Tie spolupracujú aj na príprave CD-
ROM-ovej verzie spomínaného Súpisu (Kata
lógu), (gh) 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SGHS konalo sa 
dňa 11. októbra 2003 v priestoroch Sloven
skej národnej knižnice v Martine. Zúčastni
lo sa ho asi 70 členov a priaznivcov. Vypo
čuli si správy o pôsobení (od septembra 
2001 do októbra 2003) a súčasnej pozícii 
SGHS, zvolili nové riadiace orgány, predis
kutovali viaceré organizačno-ekonomické 
otázky. Rozhodli o. i. o úprave členských 
príspevkov a kompetencii určovať ich v na
sledujúcom období. Prípadné zvýšenie do 
30 % bude schvaľovať výbor, nad 30 % valné 
zhromaždenie. V odbornom programe za
zneli aktuálne správy, týkajúce sa našich 
štátnych archívov (J. Ragačová), prednášky 
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o možnostiach využitia mimomatričných 
(S. Drahošová, O. Kvasnicová) a interneto-
vých zdrojov (R. Ragač), ako aj praktické ra
dy na skvalitnenie obsahu i vzhľadu vzni
kajúcich genealogických prác. Kolegovia 
z Vydavateľstva Matice slovenskej na podu
jatí premiérovo predstavili druhé, zrevido
vané vydanie Vrtelovej publikácie Osem sto
ročí slovenskej heraldiky. Z tlačiarne vyšlo 
len tri dni predtým. (Pozri aj ďalšie infor
mácie v Prílohe). (gh) 

V SEPTEMBRI A ZAČIATKOM OKTÓBRA 
2003 SA KONALI viaceré regionálno-histo-
rické podujatia, na ktorých odzneli aj gene
alogické príspevky: na konferencii k deji
nám Zvolena (5. 9.) to bol príspevok J. Ži lá
ka o genealógii novohradských Bánikovcov, 
v Dolnom Kubíne na konferencii o Čaplovi-
čovcoch (22. 9.) zaznel príspevok o genea
lógii tohto rodu v spracovaní Z. Ďurišku 
a nakoniec 2. októbra v Brodzanoch, na se
minári, ktorý zorganizovali archivári z To

poľčian v spolupráci s pracovníkmi Sloven
skej národnej knižnice, sa hovorilo o Frie-
senhofovcoch, majiteľoch brodzianskeho 
kaštieľa. {gh) 

PREDCHÝR. V krátkej dobe (do Vianoc 
2003) by mal svetlo sveta uzrieť aj lexikón 
s názvom Šľachta Bratislavskej stolice. Die
lo, na ktorom viac rokov pracovali Denis 
Pongrácz, Radoslav Ragač, Gábor Strešňák, 
Tomáš Tandlich a Frederik Federmayer 
(všetci z Bratislavy), zverejní genealógie 
a erby šľachtických rodov, ktorých členovia 
pôsobili na území historickej Bratislavskej 
stolice. Vydania sa ujal Mgr. Ľudovít Kossár 
so svojou agentúrou LUIGI. Ponuku diel toh
to typu čoskoro (asi začiatkom roka 2004) 
obohatí aj práca Jozefa Nováka a Petra Víte-
ka Lexikón erbov šľachty na Slovensku. Lip
tovská stolica. Vychádza z Maťašovského 
zbierky erbov uloženej v Liptovskom mú
zeu v Ružomberku a vyjde v bratislavskom 
vydavateľstve Hajko&Hajková. {gh) 
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P R Í L O H A 

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ 
2 0 0 1 - 2 0 0 3 
(Správa o činnosti prednesená na valnom zhromaždení v Martine 
dňa 11. októbra 2003) 

Spoločenské zmeny, sprevádzané zvyšujúcim sa tlakom na každého z nás, sa 
v uplynulom období v rôznej miere prejavili aj na živote Slovenskej genealogicko-he-
raldickej spoločnosti. 

Kľúčoví partneri. V roku 2001 došlo k výmene nášho kľúčového partnera - mies
to verejnoprávnej Matice slovenskej zaujala štátna Slovenská národná knižnica. Vďa
ka porozumeniu zo strany vedenia SNK poskytla SGHS priestory na činnosť (Kabinet 
genealógie SNK a sekretariát SGHS sú čiastočne aj personálne prepojené), podporuje 
vydávanie Genealogicko-heraldického hlasu (vychádza ako spoločné periodikum 
SGHS a SNK), poskytla tiež priestor na prevádzkovanie internetovej stránky SGHS 
(o ďalších formách spolupráce ďalej) 

Zo strany žiadnej inej organizácie sa nám v poslednom období nedostalo takejto 
podpory. Spolupráca s Maticou slovenskou (na základe novelizovanej zmluvy) i s ďal
šími štátnymi a verejnoprávnymi organizáciami bola v poslednom období skromná. 
Do budúcna nám ako nesplnená úloha zostáva presondovať možnosti užšej spolu
práce s Odborom archívov a registratúr MV SR a jeho prostredníctvom aj so sieťou 
našich štátnych archívov. 

Vedenie SGHS. Výbor a dozorný výbor našej spoločnosti pracovali v uplynulom 
období bez personálnych zmien. Stretávali sme sa menej, ako po minulé roky - zväč
ša kvôli pracovnej vyťaženosti jednotlivých členov, ale aj preto, lebo mnohé otázky 
sme dokázali riešiť operatívne - e-mailom alebo telefonicky. Jednotliví členovia sa 
zapájali do práce výborov úmerne svojim možnostiam. 

Pokiaľ ide o činnosť vlastného sekretariátu a redakcie periodika Genealogicko-he-
raldický hlas (inými slovami tajomníka, ktorý je súčasne redaktorom GH-hlasu, a hos
podárky), v posledných rokoch sa na ňu podpísal zvyšujúci sa administratívny tlak 
(zvýšil sa napr. počet manipulovaných ekonomických položiek, vzrástla korešpon
dencia, celková agenda spoločnosti) i rôzne organizačno-technické problémy. Z tých
to dôvodov sa do istej miery zúžila aj komunikácia s členmi. 

Členská základňa. Zrýchlil sa proces vnútornej obmeny členskej základne. Zvý
šil sa počet krátkodobých členov, viacerí zomreli, niekoľkí sa vzdali členstva z eko
nomických dôvodov. Vďaka operatívnejšiemu vylučovaniu neplatiacich členov spres
nili (zreálnili) sme evidenciu členskej základne (v uplynulých rokoch sme držali 
v evidencii aj rok-dva neplatiace „mŕtve duše"). V súčasnosti evidujeme 375 reálne 
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platiacich členov - 351 individuálnych a 24 kolektívnych. Vo všeobecnosti môžeme 
povedať, že záujem o aktivity SGHS pretrváva, stále sa nám hlásia noví členovia. 

Teritoriálne rozloženie členskej základne je asi takéto: dominujú členovia zo Slo
venskej republiky a evidujeme aj väčšiu skupinu členov z CR (kde záujem o naše ak
tivity v poslednom období, zdá sa, vzrástol). Naopak, poklesol záujem o členstvo zo 
strany anglicky hovoriacich členov (najmä z USA). Predpokladáme, že to súvisí s ak-
tivizáciou partnerskej Czechoslovak Genealogical Society International so sídlom 
v St. Paul, s charakterom záujemcov z USA (majú skôr vzťah k úzko zameranému, 
súkromnému genealogickému výskumu, ako k širšiemu a dlhodobému vzdelávaniu sa 
v tejto oblasti), ale aj s našimi obmedzenými možnosťami presadzovať sa v tejto 
oblasti (nedostatočná komunikatívnosť vo vzťahu k americkým, resp. iným anglicky 
hovoriacim krajanom). 

Vlastné aktivity SGHS 
Základným komunikačným fórom SGHS zostáva časopis Genealogicko-heraldic-

ký hlas. Po výpadku dvoch čísel v roku 2002 (nahradilo ich dvojčíslo vydané začiat
kom tohto roka), sme sa opäť „dostali do tempa". V tomto roku už vyšli obe čísla. 
Zväčšil sa ich rozsah, čiastočne spestril obsah, zmenila grafická úprava. Našli sme 
nového, kvalitného grafika. Redakciu posilnili Z. Ďuriška a Dr. V. Rábik. Časom sa 
možno ešte rozrastie. Časopis dnes vychádza v náklade 700 výtlačkov/číslo. 

Pokiaľ ide o obsah, nemôžeme sa sťažovať na nedostatok príspevkov. Aby zodpo
vedali zameraniu a poslaniu časopisu, redakčne ich upravujeme, niektoré výraznej
šie. Jednotlivým príspevkom venujeme viac času, ako - pokiaľ je nám známe -
v iných, podobných periodikách. Sprievodná komunikácia s autormi tiež nejaký čas 
trvá. Predĺžili sa aj termíny v tlačiarni, pričom výrobu GH-hlasu treba sledovať aj 
v tejto fáze. Všetky spomínané skutočnosti spôsobujú, že každé číslo nášho periodi
ka (i každá publikácia) sa rodí dosť dlho (niekedy naozaj zdľhavo). 

Aj v súvislosti so spomenutým pociťujeme ako potrebu posilniť osvetu v oblasti 
publikovania výsledkov genealogickej práce, aby príspevky, ktoré prichádzajú k nám, 
i tie, ktoré na Slovensku všeobecne vznikajú, boli po všetkých stránkach kvalitné 
(s týmto zámerom sme pripravili aj odborný program dnešného nášho stretnutia). 

Pokiaľ ide o distribúciu GH-hlasu, podarilo sa nám ju do istej miery zjednodušiť. 
Aj v tejto oblasti však máme ešte rezervy (potrebujeme prepojiť evidenciu platieb 
členského, členov, tlač obálok a pod., aby sme mohli pracovať presnejšie a operatív-
nejšie). Za týmto účelom sme zakúpili program MS Access a pri jeho sprevádzkovaní 
spolupracujeme s B. Kaliarikovou zo SNK. Ona je tiež - v spolupráci s tajomníkom 
SGHS - správkyňou našej webovskej stránky. 

Internetová stránka (www.genealogy-heraldry.sk) je druhým významným komu
nikačným kanálom našej spoločnosti. Dnes je už na nej relatívne dosť užitočných in
formácií. Pravda, bolo by ich treba rozšíriť (napr. o bibliografiu genealogických prác, 
on-line sprievodcu po cirkevných matrikách a pod.). Zaslúžila by si aj modernejší, 
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praktickejší dizajn a ďalšie technické vylepšenia (napr. možnosť vyhľadávania). Pra
cujeme na tom, celková rekonštrukcia a modernizácia stránky si však vyžiada viac 
času. Tempo do istej miery spomaľujú administratívno-technické väzby SGHS na SNK 
(prípadné technické komplikácie v SNK pociťuje aj SGHS). V súčasnosti zbierame pod
klady a stránku udržiavame, tzn. aktualizujeme - najviac v časti Priezviská. Táto jej 
časť je zrejme aj najviac navštevovaná. 

Stránka je často používanou bránou k vstupu nových členov do SGHS (väčšina no
vých členov sa prihlasuje cez ňu), ako aj k objednávkam nami vydávaných publiká
cií. Zaznamenávame na nej v priemere 23,42 návštev denne. Od jej zriadenia v máji 
1999 do začiatku októbra 2003 stránku navštívilo vyše 24 000 používateľov. Po
drobnú štatistiku od februára 2003 vedie služba www.naj.sk (naša stránka je zarade
ná v rubrike Umenie a kultúra). 

Publikácie. V uplynulom období sme popri už spomínanom GH-hlase vydali 4 
samostatné knižné tituly - genealogický zborník Paulinyovci v slovenskej kultúre, ro
dovú monografiu Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian, zborník Občianska he
raldika a Heraldickú terminológiu I. Záujem je najmä o posledné dve práce. 

V týchto dňoch dokončujeme rukopis zborníka Genealógia, heraldika a príbuzné 
disciplíny (stav a perspektívy) z konferencie spred 2 rokov z Martina. V podstate ho
tová je aj príručka ku genealogickému výskumu a práca o grafickom stvárňovaní ro-
dostromov. Keď hovorím „v podstate" znamená to, že všeličo v tejto súvislosti treba 
ešte podoťahovať. Všetko chce svoj čas, aj obsahovo i formálne kvalitne pripravené 
práce, aké chceme vydávať. Na spomínané dve si teda ešte nejaký ten mesiac bude
me musieť počkať. Aj z ekonomických dôvodov. Prostriedky sa dnes všeobecne zhá
ňajú podstatne ťažšie, ako povedzme pred dvoma rokmi (v poslednom odbobí sme 
pri ich získavaní z rôznych nadácií neboli veľmi úspešní). 

Okrem spomínaných projektov sme tiež iniciovali tvorbu bibliografie regionálno-
historických prác, ktorá vzniká v Odbore služieb SNK. 

Knižnica a zbierky. Po dohode s vedením Slovenskej národnej knižnice bolo 
v priestoroch jej univerzálnej študovne v Martine na Hostihore vyčlenených niekoľ
ko políc, do ktorých sme presunuli veľkú časť publikácií z našej príručnej knižnice 
(ktoré sme v uplynulých rokoch získali najmä výmenou alebo darmi a ktoré sme pred 
deponovaním z veľkej časti nechali zviazať). Tieto práce - periodiká i knižné tituly -
sú teda verejne prístupné (prezenčne) a, čo je rovnako dôležité, vyhľadávateľné 
v katalógoch SNK (aj cez internet). O tom, že sa skutočne používajú, svedčia žiaľ aj 
nevhodné záznamy čitateľov v nich. Zbožne si želáme, aby nedochádzalo k ďalšie
mu ich poškodzovaniu. Na presun sú pripravené sady ďalších prírastkov. 

Úzko spolupracujeme s kolegami z Odboru doplňovania fondov SNK aj pri budo
vaní genealogickej a heraldickej kolekcie v SNK. Aj vďaka tomu je dnes vo fondoch 
SNK pomerne široký výber zahraničných publikácií z genealógie, heraldiky a príbuz
ných disciplín. 

49 • 

http://www.naj.sk


Pokiaľ ide o naše zbierky (obsahujúce zväčša nepublikované genealógie a genea
logické práce a súbory textov náhrobných nápisov), tie zatiaľ čakajú na ďalšie spra
covanie. Radi by sme čím skôr sprístupnili najmä údaje z náhrobných nápisov, napr. 
na našej internetovej stránke. V tejto súvislosti však treba ešte doriešiť rad technic
kých otázok. 

Dokumentačné projekty. Projekt Prepis náhrobných nápisov, do ktorého sa 
v priebehu uplynulých rokov zapojili desiatky dobrovoľníkov, do istej miery stagno
val. V posledných mesiacoch však aj na tomto poli badať isté oživenie. Prihlásili sa 
noví dobrovoľníci, ktorí avizovali práce na cintorínoch v Bratislave, Kútoch a inde. 
Dúfajme, že vydržia. Dávnejšie boli avizované prepisy v Doľanoch pri Častej a v Pieš
ťanoch. O ich výsledkoch však nemáme správy. 

Podujatia. Od konferencie Genealógia, heraláika a príbuzné disciplíny, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 5. - 6. 9. 2001 v Martine, sme - pokiaľ ide o organizáciu semi
nárov a podobných podujatí - „pauzovali". Na minuloročný september sme síce chys
tali pokračovanie Letnej školy praktickej genealógie, pre nápor iných aktivít sme ho 
však zrušili, resp. presunuli de facto až na dnešný deň. 

V budúcnosti by sme radi pokračovali v organizovaní stretnutí s tradičnou ročnou 
periodicitou. Zdá sa, že napriek zvýšenému cestovnému i iným nákladom, je o ne zá
ujem. Svedčia o tom desiatky ohlasov. 

Služby. V poslednom období výraznejšie klesol počet genealogických dopytov 
adresovaných SGHS. Predpokladáme, že to súvisí s osvetou v danej oblasti (krajania 
- napr. z našej internetovej stránky - vedia, kam smerovať svoje genealogické dopy
ty a žiadosti o genealogický výskum), ako aj s väčšou aktivizáciou súkromných (ko
merčných) genealógov. Sami časť dopytov presmerovávame osobám podnikajúcim 
v tejto oblasti. Vo výbore prevláda názor, že tieto sprostredkovateľské služby treba 
výraznejšie spoplatniť (a týmto spôsobom zvýšiť príjmy spoločnosti). Isté prostried
ky by sme azda mohli získať aj zverejňovaním reklamných textov či informácií (v na
šom časopise alebo na stránkach našej spoločnosti). Zvažujeme možnosti a pravidlá. 

Ohlasy. Hoci naše kontakty, najmä zahraničné - sa v poslednom období (z eko
nomických dôvodov) zúžili, mnohé z nich sa zachovávajú a rozvíjajú. Svedčí o tom 
pokračujúca výmena periodík s inými organizáciami a jednotlivcami, príležitostné 
telefonáty, listy, e-mailové ohlasy najmä zo Slovenska i Českej republiky, v ktorých 
nám členovia i kolegovia vyjadrujú svoju podporu. Ďakujeme za ňu. 

Ak sa budeme aj naďalej navzájom podporovať, nemáme sa čo obávať budúcnosti. 
Milan Šišmiš 
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ORGÁNY SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI1 

VÝBOR 
Čestný predseda 

Predseda 
Podpredsedovia 

Tajomník 
Hospodár 
Členovia 

DOZORNÝ VÝBOR 
Predseda 
Členovia 

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 
Ing. Zdenko Alexy, 
Mgr. Zdenko Ďuriška 
Mgr. Milan Sišmiš 
Valéria Červíkova 
Mgr. Šarlota Drahošová 
PhDr. Frederik Federmayer, PhD. 
Mgr. Igor Graus 
PhDr. Ladislav Vrtel 
PhDr. František Žifčák 
PhDr. Ján Žilák, CSc. 

Pavlína Valková 
Tariana Bellakóvá 
PhDr. Oľga Kvasnicová 

* Voľba členov výboru a dozorného výboru prebehla počas valného zhromaždenia SGHS dňa 
11. 10. 2003 v Martine a voľba funkcionárov na schôdzi výboru a dozorného SGHS 
v Bratislave 20. 11. 2003 
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S T A N O V Y 
S L O V E N S K E J G E N E A L O G I C K O - H E R A L D I C K E J 

S P O L O Č N O S T I 

1 Základné ustanovenia 
1. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľ

ným združením záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny. 
2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. 
3. Spoločnosť má sídlo v Martine (Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin). 

2 Úlohy Spoločnosti 
1. Spoločnosť sleduje tieto ciele: 

- podporovať rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín, osobitne vý
skum 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 výskumných a dokumentačných projektov, 
-vydávaním vlastného periodika Genealogicko-heraldický hlas, odborných a po

pularizačných publikácií, 
- organizovaním stretnutí svojich členov a podujatí genealogicko-heraldického 

zamerania, 
- organizovaním stykov s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
- 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 prihlášky a zaplatení ročného členského príspev
ku. Člen Spoločnosti dostane od výboru Spoločnosti členskú legitimáciu. V odôvodnených 
prípadoch môže výbor Spoločnosti rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom oslobodení čle
na 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 čestné
ho členstva rozhoduje valné zhromaždenie. 
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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 platiť ročné členské príspevky. Výšku príspevkov na 

príslušný kalendárny rok určuje výbor, ktorý má počas svojho funkčného obdobia právo 
rozhodnúť o ich 0 - 30%-nom zvýšení. O zvýšení nad 30 % rozhoduje valné zhromaždenie. 

2. Čestní členovia sú od platenia členských príspevkov oslobodení. 
3. Členské sa platí raz ročne, vždy do 31. decembra na nasledujúci kalendárny rok. Čle

novia, ktorí nadobudli členstvo v priebehu roka, hradia príspevok za celý tento rok, pričom 
majú nárok na všetky materiály, ktoré počas príslušného roka Spoločnosť pre nich vydala. 

4. Členovia môžu uhradiť svoj príspevok aj na niekoľko rokov dopredu. Počas tých
to rokov sa ich netýka prípadné zvýšenie členského. 

6 Zánik a pozastavenie členstva 
1. Členstvo v Spoločnosti zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím, alebo zánikom ko

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

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

4. Pri nezaplatení členského príspevku v určenom 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 

Spoločnosti (jednotlivci a delegáti organizácií). Schádza sa raz za dva roky, mimoriadne podľa 
potreby alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Zvoláva ho výbor, vedie predseda. 

2. Valné zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé ob
dobie, rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, volí výbor a do-
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zorný výbor priamym a tajným hlasovaním, rozhoduje o zmene stanov, zániku Spoločnos
ti a o iných dôležitých otázkach, týkajúcich sa Spoločnosti. 

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice riad
nych členov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní členovia 
hlasovaním rozhodnú o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia alebo o jeho prelože
ní na iný termín. 

4. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník 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 valný

mi zhromaždeniami. Schádza sa najmenej dvakrát do roka, zvoláva a vedie ho predseda. 
2. Výbor tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár, zapisovateľ 

a piati členovia. Výbor volí svojich funkcionárov tajným hlasovaním. Medzi dvoma voľbami 
môže výbor kooptovať maximálne troch členov. Kooptáciu musí schváliť trojpätinová väč
šina. 

3. Predseda, podpredsedovia a tajomník zastupujú Spoločnosť navonok, v jej mene 
rokujú a uplatňujú podpisové právo tak, že podpisujú vždy dvaja z oprávnených. Zastupo
vaním Spoločnosti môže výbor splnomocniť aj iné osoby. Na plnenie konkrétnych úloh mô
že výbor vytvárať osobitné komisie. 

4. Predseda vedie rokovania valného zhromaždenia, zvoláva a vedie rokovania výbo
ru a dohliada na plnenie ich uznesení. V neprítomnosti ho zastupuje jeden z podpredsedov. 

5. Tajomník vedie agendu Spoločnosti, spravuje jej knižnicu a archív, pripravuje ma
teriály na rokovania valného zhromaždenia a výboru a vyhotovuje z nich zápisnice, spolu 
s hospodárom zabezpečuje distribúciu periodika a publikácií. 

6. Hospodár vedie hospodársku agendu Spoločnosti a spolu s tajomníkom zabezpe
čuje distribúciu periodika a publikácií. 

7. Výbor je uznášaniaschopný za prítomosti najmenej polovice svojich členov. Za 
prijaté uznesenie sa považuje návrh, ktorý odhlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

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

10 Dozorný výbor 
1. Dozorný výbor je dozorným orgánom Spoločnosti. Volí ho valné zhromaždenie na 

obdobie dvoch rokov. Tvoria ho predseda a dvaja členovia. Dozorný výbor volí svojho pred
sedu tajným hlasovaním. Úlohou dozorného výboru je kontrolovať hospodárenie Spoloč
nosti, dodržiavanie platných predpisov a podávať o výsledkoch kontroly správu valnému 
zhromaždeniu. 

2. Bez správy dozorného výboru nemožno odstupujúcemu výboru udeliť absolutórium. 
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11 Hospodárenie Spoločnosti 
1. Finančné prostriedky na činnosť získava Spoločnosť z členských príspevkov, 

z príjmov z vlastnej činnosti, z poplatkov za publikovanie reklamných textov a inzerátov 
a z dobrovoľných finančných príspevkov od jednotlivcov a organizácií. 

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

3. Do 15. januára predkladajú tajomník a hospodár výboru výročnú správu o čin
nosti a hospodárení za uplynulý rok, plán činnosti a finančný rozpočet na nasledujúci rok. 
Spoločnosť hospodári na základe plánu a rozpočtu schválených výborom na príslušný rok. 
Plán a rozpočet sa schvaľujú do 15. januára príslušného roka. 

4. V prípade zániku Spoločnosti rozhodne o jej majetku mimoriadne valné zhro
maždenie. 

12 Pracovné skupiny, sekcie a kluby 
1. Výbor Spoločnosti môže poveriť jednotlivcov alebo skupiny bádateľov realizáciou 

svojich výskumných a dokumentačných projektov. 
2. Členovia môžu vytvárať kluby s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou a záuj

mové sekcie, ktoré plnia úlohy Spoločnosti. Kluby a sekcie sa riadia vlastnými stanovami, 
ktoré musia byť v súlade so stanovami Spoločnosti. 

13 Symboly a skratka 
3. Symbolmi spoločnosti sú erb a pečať. 
4. Erb Spoločnosti predstavuje na červenom štíte strieborný (biely) lipový strom vy

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

14 Záverečné ustanovenia 
1. Spoločnosť bola založená dňa 26. októbra 1991 v Martine. 
2. Toto znenie Stanov schválilo valné zhromaždenie dňa 11. októbra 2003. Nado

budnutím ich účinnosti Stanovy schválené valným zhromaždením dňa 6. septembra 2001 
strácajú platnosť. 

Zmena stanov bola vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 13. 11. 2003 
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O H L A S Y 

Čítal som rozbor nákladov a zdôvodne
nia pre zvýšenie členského. Súhlasím s tým. 

Mám výhrady k časopisu. Tam by sa 
mohlo ušetriť. Odkladám si ich, ale veľmi 
málo mi dajú. Často ich iba prelistujem 
a nič pre mňa dôležité v nich nenájdem. 
Prečo teda mám platiť tak drahý časopis? 
Iba teraz tento posledný sa mi pozdal (GHH 
1/2003 - pozn. red.). Bol tam článok o inter-
nete a pomerne zaujímavo písané články 
s náväznosťou na históriu. 

V doterajších časopisoch to vidím tak, 
že nejakí vedci alebo študenti si tam vydá
vali svoje práce, aby mohli dokladovat', že 
publikovali. Keď je niektorá práca dobrá, eš
te to nie je dôvod na jej publikáciu. Neviem, 
na čo by komu bolo, aby som písal o genea
lógii mojej rodiny, keď nebol nikto svetoz
námy. Tak si myslím, že zverejňovanie ro
dokmeňa len pre to, aby som ukázal, že to 
viem pekne, je plytvanie časopisom. Na čo? 
To majú platiť členovia? Ja to iba trpím. 

Očakával by som, že o genealógii sa v ča
sopise niečo dozviem. Tak, ako z toho člán
ku o internete, aj keď mi je internet ešte dra
hý na takéto pátrania. Nejaké príbehy, ako sa 
komu podarilo niečo vypátrať, spôsoby ako 
zlacniť prácu, otváracie hodiny archívov, aké 
zvyky sú v ktorom archíve, telefónne čísla 
do archívov a také veci. Mohol by tam byť 
stručný popis prác zo súťaže - čo v nich bo
lo výnimočné, čo zaujímavé. Keď je polovica 
členov vedcov a polovica laikov, mal by aj 
časopis slúžiť aj vedcom aj laikom. Doteraz 
som videl len to, že slúži vedcom na zverej
ňovanie ich prác. Pre laika málo. 

Ešte raz som si pozrel posledné číslo 
a myslím, že to už je dobré. Takže možno 
už idem s mojou kritikou neskoro. 

Peter Václav, Trenčín, 12. 7. 2003 

Dnešná pošta ma príjemne prekvapila 
prvým číslom 2003 GHH. Je veľmi starostli
vo spracované, obsahovo vyvážené. Treba 
gratulovať jeho redaktorovi. 

Zdenko Mexy, Bratislava, 11. 7. 2003 

Obdržal som nové číslo GHH (1/2003). 
Na strane 74 zaúradoval škriatok. Omylom je 
tam uvedené www.cintoriny.sk a to je firma 
TOPSET. Správne malo byť www.cemetery.sk. 
Chcel by som však upozorniť na web stránku 
http://www.worldroots.com/. Dajú sa tam 
nájsť Európske kráľovské rody a mnoho iných 
zaujímavých vecí. Za povšimnutie stojí aj 
Múj rodokmeň na adrese http://kralik.custo-
mer.vol.cz/pis/rdz/rdg_uvod.uvod. O interne
te a jeho využiteľnosti v genealogickom vý
skume by sa mohli písať celé „romány". 

S pozdravom Palo (knurowski@gogo-
net.sk, Košice, 15. 7. 2003) 

V GHH 1 - 2/2001 tiež šarapatil redakč
ný škriatok. P. Viliamovi Kiššovi namiesto 
správneho dátumu narodenia (28. 2. 1916) 
uviedol dátum vytvorený z jeho rodného 
čísla (16-02-28). Podobne sa mu v uvede
nom čísle podarilo omladiť aj p. Prof. Nová-
ka (narodil sa v roku 1930, nie 1933). Za je
ho vyčíňanie sa obom ospravedlňujeme. 

m š 

...včera, tesné pfed polednem, jsem 
poštou dostal další číslo „Hlasu" (2/03 -
pozn. red.). ... Zaujali mé ohlasy na projekt 
Genealógia v školských laviciach. Púvodné 
jsem toto téma pŕešel bez vétšího povšim
nutí a zájmu, ale výsledky, uverejnené v ča
sopise mé v dobrém slova smyslu šokovaly. 
Po 13. hod. jsem nasedí na autobus a zajel 
na Mestský úrad, kde jsem vyhledal vedou-

< 56 

http://www.cintoriny.sk
http://www.cemetery.sk
http://www.worldroots.com/
http://kralik.customer.vol.cz/pis/rdz/rdg_uvod.uvod
http://kralik.customer.vol.cz/pis/rdz/rdg_uvod.uvod
mailto:knurowski@gogonet.sk
mailto:knurowski@gogonet.sk


cí školského odboru a článek jí ukázal. Ne
chala si jej ofotografovat s tím, že na dneš
ní porade s fediteli orlovských škôl je s da
nou problematikou (mimo jiné) seznámí. 
Ohlasy mi prý s d é I í pozdéji. 

Vladimír Markl, Orlová, 9. 9. 2003 

...Nestačím čítať Hlas, ešte som len na 
začiatku tohoročného prvého čísla a už 
mám nový! Chcem tým povedať, že časopis 
je skutočne bohatý na informácie, poznat
ky, výskumy bádateľov..., že ho nemožno 
prebehnúť len tak. Som rada, že mi takýto 
v podstate stále ešte nový časopis historic
kého charakteru a zároveň odborný a kva
litný chodí domov. 

Michaela Kerešová, Súľov, 13. 9. 2003 

V GH-hlase 1/2003 zaujal nášho ukra
jinského kolegu a člena p. Alexeja Filippova 
z Užhorodu príspevok J. Perniša „Uhorskí 
Anjouovci v zdraví, chorobe a smrti." A keď
že pán Filippov je redaktorom zakarpatské
ho týždenníka Staryj zámok, slovo dalo slo
vo a v septembri si príspevok v preklade je
ho manželky Olexie mohli prečítať aj 
obyvatelia Mukaceva, Užhorodu, Berehova 
a ďalších miest zakarpatskej Ukrajiny. 
(Uvádzame citáciu pre bibliografov: Perniš, 
Jaroslav: Zdorov'ja, chvoroby i smerť pred-
stavnykiv ugorskoj korolivskoj dynastyji An-
žu. In: Staryj zámok, No. 71 - 72 (584 - 585), 
4. - 11. 9. 2003, s. 15 a No. 73 - 74 (586 -
587), 11.- 17. 9. 2003, s. 15). 

gh 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

NOVINKA 

GENEALÓGIA, HERALDIKA 
A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY 

S T A V A P E R S P E K T Í V Y 

GENI AI.OC.Y Hl R A I O f n AND Rl L Y t l D S C H N Ú ' 
STATE AND PĽRSPĽCTiVES 

GENEALÓGIA, HERALDIKA 
A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY 
- STAV A PERSPEKTÍVY 
(Zborník príspevkov z rovnomennej 
medzinárodnej konferencie) 

Vyšlo začiatkom roka 2004 
(príspevky boli aktualizované) 
198 s., brož., podrobné anglické resumé 
Cena: 198,- Sk, členovia 168,- Sk 

V roku 2001 sa v Martine konala konferencia, ktorej cieľom bolo zhodnotiť čin
nosť na poli genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín v krajinách užšej strednej 
Európy po zmenách režimu z konca 80-tych rokov 20. storočia. Popri prednášajúcich 
zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska pozvanie prijal aj jeden kolega 
z Rakúska. Išlo zväčša o profesionálnych archivárov, bádateľov a pedagógov. Vo svo
jich vystúpeniach priblížili pozitívne i negatívne javy, ktoré sprevádzali proces 
uchovávania, ochrany a sprístupňovania prameňov, výskum, vzdelávanie a vôbec ší
renie informácií v spomínaných disciplínách a štátoch v uplynulom desaťročí. 

Zasvätené výpovede týchto ľudí z praxe predstavujú relatívne ucelenú správu 
o teréne, v ktorom sa odohrávajú a aj v budúcnosti budú odohrávať stovky archív
nych, výskumných, vzdelávacích i iných aktivít (na poli genealógie, heraldiky a ďal
ších, príbuzných disciplín). Poslúžia teda rovnako profesionálnym, ako aj neprofe
sionálnym bádateľom. 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

Ladislav Vrtel 
HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA I 
Zásady slovného popisu erbov v slovenčine. Priekopnícka 
príručka s množstvom slovenských termínov, ich 
francúzskych, anglických a nemeckých ekvivalentov. 
2003, 196 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Júlia Hautová - Ladislav Vrtel (zost.) 
OBČIANSKA HERALDIKA 
Súhrn odborných názorov na tradície, súčasnú koncepciu 
tvorby a možnosti registrácie občianskych (nešľachtických) 
erbov na Slovensku. 
2002, 140 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Zdenko Ďuriška (zost.) 
PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE 
Minulosť rodu, ktorého členovia zaujali popredné miesto 
v moderných dejinách Slovenska. Monografia z dielne reno
movaných slovenských autorov. 
2002, 192 s.,brož. 
Cena: 158,- Sk, členovia 118,- Sk 

Alena Kredatusová 
PROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN 
Osudy členov vplyvného spišského podnikateľského rodu. 
Práca ocenená rektorom Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského i v súťaži Najlepšie genealogické práce 2001. 
2002, 92 s., brož. 
Cena: 78,- Sk, členovia 58,- Sk 

OBJEDNÁVKY 
SGHS, Valéria Červíkova 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
cervikova.v@snk.sk 

http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html
mailto:cervikova.v@snk.sk


PETER MATIS 

výtvarník z Martina venuje sa popri hlavnej línii svojej výtvarnej tvorby 
v oblasti grafiky, maľby a tapisérie už niekoľko rokov aj aplikácii heraldických 
motívov v architektúre technikou netkanej tapisérie araart pre obecné a mestské 
úrady (napr. Markušovce, Martin, Vrútky). Z nich zatiaľ najrozmernejšia je štan
darda mesta Martin pre centrálny objekt pešej zóny - Milénium, dlhá cca 4 m. 

Okrem toho spracováva erby miest, mestských častí, obcí, ale aj rodín tech
nikou vrstvenej maľby s použitím špeciálnych fólií, ktoré umožňujú aj efektné 
vyznenie kovových heraldických farieb a rámované pôsobia ako zaujímavý dopl
nok verejného či súkromného interiéru a môžu byť aj vhodným darom pre par
tnerské mesto a pod. Pre osobnosť, rodinu či rod môže byť takto vypracovaný erb 
reprezentačným artefaktom, spájajúcim minulosť s budúcnosťou, zároveň spes
trujúcim a zdobiacim prítomný deň. 

KONTAKT PRE ZÁUJEMCOV: 

Ateliér Peter Matis 
C.A. 23/21 036 01 Martin 
peter_matis@stonline.sk 
tel.: 043 4288226 
mobil: 0908 217149 

Rámované erby miest Dolný Kabín, Vrútky, Fulnek a Nymburk 

Na stránkach Genealogicko-heraldického hlasu a internetových stránkach SGHS môžete 
propagovať svoje služby v oblasti genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín aj Vy. 
Informácie o podmienkach: genealogy@snk.sk, 043-4131267 kl. 459. 
Pozrite si aj podstránku "SLUŽBY" na www.genealogy-heraidry.sk 
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FROM THE CONTENTS 

In an obituary for the recently late Mons. Bruno B. Heim, titular archbishop (1911 
- 2003), Z. Alexy elucidates the life and work of this outstanding church heraldist. 
Thanks to his influence thv Slovák dioceses háve their own coats-of-arms today (be-
fore they used those of their bishops). 

Piotr Gotdyn: The pelican as a symbol of Christ in the arms 
of Polish and Slovák towns 5 

In the Christian iconography a pelican represents a symbol of Chrisťs sacrifice at 
the cross - a symbol of his blood shed, thanks to which the people were redeemed. 
A picture of this bird is also known from seals and arms of two Polish and two Slo
vák towns (Grabow nad Prosná since the 15th century, Szubin since 1616, Hanušovce 
nad Topľou since 1700, Lučenec since the 15,h century). The author mentions some 
local legends attached to these symbols. In the time of famine the mothers in Grabow 
were told to feed their children with their own blood; according to another version it 
represented the mayor of the day who opened his own granaries feeling compassion 
for the starving. Remarkable are contemporary interpretations of the symbol as well 
- besides the traditional Christian interpretation it is also perceived as a symbol of 
the town's čare for its citizens and alternatively, as a symbol of sacrifices the citizens 
make to the town's and country's welfare.The author also offers a theological inter
pretation of the mentioned municipal arms' symbols. 

Rudolf Hudec: Father Eugen Koša (1714 - 1783) and the beginnings 
of Hungarían sphragistics 10 

Catholic priest Eugen Koša (Kosa), native of Eger in Hungary became superior of 
the Franciscan Friars Minor Conventual Province in Hungary. Drawing knowledge 
from a number of documents he had collected, in 1774 he wrote a manuscript histo-
ry of Franciscans in Hungary. He paid great attention in it also to seals of Francis-
cans-Conventuals by which he ranked among the pioneers of sphragistic research in 
Hungary (and in Slovakia). The rise of the Franciscan Conventual seal he dated under 
the reign of King Bela IV and connected it with the Holý Virgin Mary Church in Eszter-
gom. The author of the contribution considers the verity of these arguments. On the 
basis of contemporary investigations they can be neither confirmed nor disproved. 

Peter Novosedlík: Remarkable testimonies on the life of diplomat 
and collector Karol Imrich Revický (1737 - 1793) 14 

Karol Imrich Revický, descendant of the yeoman's family from Revišné in Orava 
(northwestern Slovakia) became famous as translator from oriental languages and 
Hapsburg diplomat in Turkey, Poland, Russia and finally in England. Here, in London, 
in 1789 he purchased his valuable, about 2000-volume library to Lord George John 
Spencer (1758 - 1834), British politician, later Home Secretary, and book collector. 
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The originál of the purchase contract (connected with a loan fo pay Revický) has been 
found recently, along with another document relating to Revický's operation, in the 
archives of the Franciscan convent in Fiľakovo, Slovakia. Books from Revický's library 
(as a part of the Spencer collections) are today located at the John Rylands Universi-
ty Library in Manchester. Thanks to them its special collections are of fundamental 
importance for the history of printing in Európe in the incunabula periód. The author 
also describes Lord Spencer's seal preserved on the found document. 

Jerzy M. Roszkowski: The evidence of the Ďurčák family nobility 19 
In Lublin, Poland, in Mrs Malgorzata Lorencowicz' household, there has been pre

served a document with the coloured arms of the Ďurčák family. The Ďurčáks had 
been originally involved in shepherding at the Slovak-Polish border mountains. They 
came from Vasiľov and Novoť (Orava región, northwestern Slovakia). The document 
states they were nobilitated in 1593 for their merits in the battles against the Turks: 
one of the family members was commander of 300 men crew that defended the Croa-
tian castle Sisak. The arms depiction, similar to that found on the Polish document, 
has been preserved in the collections of the Archives of Letters and Arts in the Slo
vák National Library in Martin. At present the bearers of the family names Ďurčák, 
Dziurczak and Jurczak live in many settlements of both Slovák and Polish Orava. It 
is not súre, however, if they are kindred. 

The issue also brings contributions on the Canadían Heraldic Authority, articles 
devoted to the genealogical software choice and the most frequent shortcomings that 
occur in Slovák genealogical works. It is closed with a report on the Slovák Ge-
nealogical-Heraldic Society activities for the years 2001 - 2003. At present the Soci-
ety has 375 members from Slovakia, the Czech Republic and other countries and co-
operates with tens of partner organizations at horne and abroad. 

Translated by Mária Okálová 
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SLOVÁK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International Confederation 
of Genealogical 
and Heraldic Societies 
www.genealogy-heraldry.sk. 

The Slovák Genealogical-Heraldic Society 
(established 1991 in Martin) encourages 
those interested in genealogy, heraldry, 
and related branches, in particular 
researchers of the origin of Slovakia 
related families and persons. For this 
purpose it gives consultation, organizes 
scholarly and educational undertakings, 
publishes semi-annual "Genealogicko-
heraldický hlas" and other publications, 
launches various research projects 
concerning investigation into sources, and 
maintains its own library and archives. 

MEMBERSHIP 
The Society is open to members both from 
Slovakia and foreign countries. The 
individual or institutional member will be 
registered after filling a membership form 
and paying a membership fee. 

MEMBERSHIP FEES 
EUR 7,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine) 
EUR 10,- p.a. (other Európe) 
EUR 20,- p.a. (other countries including 
Canada and USA) 
Please, send checques payable to the SGHS 

CONTACT 
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, 
Slovakia 
Phone: +421-43-413 12 67 
E-mail: genealogy@snk.sk 
Bank connection: 
VUB Martin 17237-362/0200 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU 

Genealogicko-heraldický hlas je odborno-
popularizačný časopis. Usilujeme o to, aby 
jednotlivé príspevky mali svoju odbornú úroveň 
a boli súčasne zrozumiteľné a čitateľsky 
príťažlivé pre širokú verejnosť. Rozsah 
odborných štúdií by nemal presiahnuť 10 
normalizovaných strán. Pri ostatných typoch 
príspevkov uprednostňujeme menší rozsah. 
Oceníme, ak správy o nových publikáciách 
a uskutočnených podujatiach spracujete čo 
najstručnejšie. 
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1) Texty spracujte ako samostatný súbor Wordu 
alebo T602. 

2) Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), pripadne indexy 
a exponenty. Všetky ďalšie úpravy technicky 
komplikujú prácu s textom v redakcii. 

3) Na záver príspevku pripíšte svoje meno, 
presnú adresu (vrátane PSČ, e-mailu a pod.), 
rodné číslo a vaše bankové spojenie. 

4) Obrázky, grafy a tabuľky spracujte ako 
samostatné obrázkové súbory vo formáte TIF 
alebo JPEG (v rozlíšení 300 dpi) alebo ich 
pripojte v bežnej forme. 

5) Ak máte osobitné požiadavky na grafickú 
úpravu svojho príspevku, vytvorte aj verziu 
graficky upravenú podľa vašich predstáv. 

Podklady nám môžete poslať: 
a) elektronickou poštou na adresu: 

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 
036 01 Martin 

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS. 
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...chcete získať viac informácií? 
Navštívte internetové stránky 

http://www.genealogy-heraldry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo 

na stránky tohto časopisu. 
Nájdete tam 

niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín 

i tých, 
ktorí skúmajú ich dejiny. 
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