
…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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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 
publikáciach a uskutočnených podujatiach 
spracujete čo najstručnejšie.
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1)  Texty spracujte ako samostatný súbor 
Wordu. 

2)  Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), pripadné 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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Sú príbehy, ktoré sú pútavé a môžu inšpirovať. Toto je jeden z nich. 
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z jeho žiakov. Dielo vychádza pri príležitosti životného jubilea 
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vyšlo v novembri 2010
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SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
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T É M A

Dňa 22. novembra 2010 oslávil 80-te narodeniny historik a heraldik Prof. PhDr. 

Jozef Novák, DrSc., čestný predseda našej spoločnosti. Využili sme túto príležitosť 

a ako „tému“ čísla publikujeme jeho úvahu o spomienkach a spomínaní. Pánovi pro-

fesorovi Novákovi k životnému jubileu blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutia 

s ním.

ZMYSEL SPOMÍNANIA

Jozef Novák

V rámci literatúry faktu sa v poslednom období viditeľne rozmohlo vydávanie 

pamätí či spomienok. Myslím si, že viacerí z heraldikov i historikov sa dozvedeli, že 

aj sám som dopísal a na vydanie pripravil svoje pamäti. Nazval som ich Heraldik bez 

erbu. Sú v nich opísané niektoré moje poznatky a zážitky, ktoré na mňa najhlbšie 

zapôsobili v osobnom živote i v učiteľskom povolaní. Nebudem z nich citovať, veď 

sa dúfam zanedlho dostanú na knižný trh a tí, ktorí o ne budú mať záujem, ľahko 

sa k nim dostanú.1 Na úvod spomeniem iba toľko, že ide o malú knižôčku, ktorá sa 

dá prečítať na jedno posedenie. Po mojom texte nasleduje krátke, rovnako iba za-

myslenie, ktoré napísal môj žiak a dlhoročný kolega doc. Juraj Roháč. Približuje náš 

vzájomný kontakt od jeho nástupu na štúdium archívnictva a v čase pôsobenia ako 

učiteľa. Vo svojej výpovedi ma zaujímavým spôsobom doplňuje. Moje spomienky 

sprevádza niekoľko fotografií a uzatvára ich kompletná bibliografia mojich prác.

V dnešnom krátkom príhovore k Vám nezapriem v sebe učiteľa a podelím sa s Vami 

o niekoľko vlastných poznatkov, ktoré som v pamätiach pochopiteľne ani len ne-

spomenul.

Nikdy som nebol a dodnes nie som do seba zahľadený. Rád som sa o svoje po-

znatky, skúsenosti a zážitky podelil predovšetkým so svojimi blízkymi spolupra-

covníkmi, ale aj so študentmi. Dosť často som ich svojim rozprávaním zaujal a prvý, 

kto mi odporúčal napísať pamäti, bol vtedy ešte iba docent Leon Sokolovský. Dlho 

som váhal. Téma ma však predsa len zamestnávala. Aj pár poznámok som si napí-

sal. Myšlienka napísať vlastné pamäti v skutočnosti žila vo mne iba ako eventuálny 

ďalší program.

Môj najvýznamnejší poznatok ako autora spomienok je zvažovanie a rozhodnu-

tie, či vôbec mám čo povedať. Vek na to určite mám. Som presvedčený, že tento druh 

literatúry je užitočný, pretože ich obsah sa v inom literárnom žánri nedá uplatniť. 

Nemali by sa písať popri vlastnej odbornej práci. 

1 Spomienky J. Nováka mali pôvodne vyjsť v jednom renomovanom bratislavskom 
vydavateľstve, je však pre nás cťou, že pán profesor nakoniec uprednostnil našu spoločnosť 
(SGHS). Sme radi, že sa nám ich podarilo vydať súčasne s týmto číslom GH hlasu k jeho 
životnému jubileu.
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Svoje vedecké ambície by mal každý skončiť v pravý čas. Ten čas sa prihlási sám. 

Aj keď každý má v mladosti plány prinajmenej na dva životy, ten reálny plán má 

svoje limity. Teraz budem trochu osobný. Mojou najvýznamnejšou prácou boli Slo-

venské mestské a obecné erby. Napriek dvom vydaniam zahŕňali základné poznatky 

iba o jednej tretine našich lokalít. Už vtedy – v roku 1972 – som si predsavzal vydať 

raz ucelenú heraldickú informáciu o čo možno najväčšom množstve našich miest 

a obcí. Keďže prípravná práca trvala príliš dlho a dovtedy sa publikácie o mestskej 

a obecnej heraldike značne rozmnožili, rozhodol som sa zhrnúť čo možno najviac 

informácií o pečatiach slovenských miest a obcí. Tie sú nielen prameňom mestských 

a obecných erbov, ale sú aj dynamickým obrazovým svedectvom miestnych dejín. 

Prácu, ktorá eviduje sfragistické pamiatky k 4035 slovenským lokalitám, sa mi po-

darilo s veľkou námahou dokončiť a vydať v roku 2008. Túto prácu považujem za 

svoju poslednú odbornú publikáciu.2 Súčasne som si uvedomil, že v skutočnosti už 

nič lepšieho nestvorím a toto je ten správny čas, keď som sa mohol začať zaoberať 

2 NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku I – II. Bratislava : Filozofická fakulta 
UK v Bratislave, 2008, 720 s. (1. zv.), 648 s. (II. zv.). ISBN 978–80–89236–48–0 (pozri 
anotáciu v GH-hlase 1 – 2/2009). Dielo bolo nepredajné, darom sa však dostalo do väčšiny 
slovenských knižníc.

Profesor Jozef Novák. 
Foto: Jozef Hanus, 2002
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myšlienkou na napísanie pamätí – publikácie, ktorá nie je vedeckou prácou a nie je 

ani prácou zbytočnou. Je totiž osobným pohľadom na reálie v istom mikroregióne. 

Túto poslednú myšlienku by si mal každý potencionálny autor pamätí či spomienok 

veľmi zodpovedne zvážiť.

Položiť spomienky na papier nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad 

mohlo zdať. Najdôležitejšou otázkou je, komu sú spomienky adresované a či vôbec 

majú adresáta. Poviem to otvorene. Usúdil som, že moje 55-ročné pôsobenie na 

odbore archívnictva je v určitom zmysle aj zrkadlom vzniku a vývinu tohto odboru 

za prvé polstoročie jeho existencie.3 Výučba archivárov sa začala v roku 1950 a ja 

som bol jej prvým poslucháčom i prvým asistentom. V neustálom kontakte som 

bol so všetkými jeho absolventmi až do konca roku 2000. Nasledujúcich desať ro-

kov som mal už iba jednu výberovú prednášku za semester. Som presvedčený, že 

mnohí z bývalých absolventov majú na svoj vyštudovaný odbor dobré spomienky 

a radi siahnu po tejto publikácii. Možno, že zaujme aj heraldikov, pretože záverečná 

kapitola je venovaná práve tejto disciplíne, jej vývinu na Slovensku so všetkými 

radosťami i starosťami z nej. To sú dve oblasti, ktoré majú početných zanietených 

stúpencov, takže záujemcov o moje spomienky môže byť aj pomerne veľa.

Druhá rovnako vážna otázka je, čo vlastne môže byť obsahom publikovaných 

spomienok. Predovšetkým si treba uvedomiť, že nie všetko prežité, poznané či za-

žité sa dá položiť na papier. Sú udalosti ktoré sú nereprodukovateľné, prekonané, 

len a len osobné, možno precenené – to všetko autor musí mať na pamäti. Na tento 

druh spomienky uvediem príklad. Ako začínajúci asistenti sme traja – archeologička 

Táňa Štefanovičová, filozof Jaro Martinka a ja – boli veľmi dobrí priatelia, ktorí sa 

takmer denne stretávali. Po čase pribudla medzi nás Marta Seichertová, ktorá sa 

stala mojou manželkou. Kolega Martinka býval vo svojej pracovni, ostatní sme mali 

kľúč od budovy. Pravidelne sme sa stretali v nedeľu popoludní a počúvali sme muzi-

ku. Gramofón i prvé platne sme mali požičané z Katedry hudobnej vedy, ďalšie sme 

si kupovali sami. Beethovenovu 9. symfóniu sme mali nahranú až tromi rôznymi 

dirigentmi: Toscaninim, Furtwänglerom a Karajanom. Bolo mimoriadne zaujímavé 

si všímať, ako rozdielne sa títo traja najväčší dirigenti svojej doby témy zhostili. 

Klasiku sme počúvali niektoré nedeľné popoludnie aj šesť hodín. Bol to úžasný zá-

žitok. Roky však obohacoval a tešil iba nás štyroch. Koho to môže zaujímať? Podľa 

mňa nikoho, prečo by aj? 

Druhý príklad slúži na uváženie, či mám ako autor pamätí právo o udalosti 

písať. Na prelome 50. a 60. rokov boli na katedre dejín veľmi užitočným a vyhľadá-

vaným podujatím tzv. Utorkové večery. Boli to diskusné večery každý prvý utorok 

v mesiaci. Ich náplňou bola vždy jedna historická téma z pohľadu dvoch rôznych 

3 Odbor archívnictva (od roku 2000 Katedra archívnictva a pomocných vied historických) 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikol v roku 1955. Tunajší 
pedagógovia vychovali celé generácie odborníkov, ktorí sa podieľali na budovaní modernej 
archívnej vedy a siete na Slovensku, na mnohých regionálnych výskumoch a rozvoji 
pomocných vied historických.
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historických odborov. Napr. prednáška o cechoch z pohľadu historika a umelecké 

remeslo z pohľadu kunsthistorika. Pravidelne sme tieto večery organizovali plných 

päť rokov. Mal som leví podiel na ich koncepcii a realizácii. Do svojich pamätí som 

ich nemohol zahrnúť, pretože vzorom pre toto podujatie boli interdisciplinárne 

prednášky na pražskej katedre histórie a osobne sa na jednej diskusii zúčastnil 

kolega Matúš Kučera. Zdôrazňujem, že hlavným iniciátorom Utorkových večerov bol 

Kučera! Mám povinnosť prenechať túto tému jemu!

Príkladom na prekonanú skúsenosť, ktorá je dnes už celkom nereálna, je moje 

asistovanie. Sám som bol azda jediný mladý učiteľ na fakulte, ktorý skutočne asis-

toval svojmu profesorovi. Nemám na pamäti kupovanie lístkov do kina Metropol, 

kam pán profesor Húščava s manželkou chodieval. (Lístok musel byť iba do predpo-

slednej rady v strede. Ak bolo obsadené, iné som nemal kúpiť. Toto želanie bolo pre 

mňa záhadou.) Myslím na skutočné asistovanie: vypožičiavať knihy pre pána pro-

fesora, rôzne úradné vybavovania a strojom prepisovať jeho rukopis z metrológie. 

O prepísanom texte sme potom debatovali. Toto žiaden asistent nerobil. Táto „čierna 

robota“ pre pána profesora, viacerými kolegami dokonca napádaná, mala pre mňa 

veľký význam. Ocenil som ju, prirodzene, až dodatočne. Nie je totiž isté, že čas, 

ktorý som venoval preklepávaniu metrológie, by som bol užitočnejšie využil pre se-

ba. Tak dôverne by som sa s metrologickými problémami nikdy nebol zaoberal, ako 

práve pri prepisovaní metrologického textu a po následnej metodologickej diskusii. 

Debatovali sme o prístupe pána profesora k riešeniu každého problému zvlášť. Za 

moju v skutočnosti službu sa pán profesor cítil voči mne zaviazaný revanšom. Bol 

mi vďačný a odmeňoval moju pomoc vlastnými radami. Keďže sa takéto službičky 

už nikdy nezopakujú, v mojich pamätiach nemajú miesto ani ako zaujímavosť. 

Sú aj iné zábrany, ktoré nútia autora pamätí filtrovať svoje zážitky. Pamäti nie 

sú beletriou. Musia byť konkrétne a adresné. Musia byť zaľudnené pravými me-

nami. Čítal som pamäti s uvedením skratiek aktérov. To nie je ono ani vtedy, keď 

ide o celkom neznámych ľudí. Udalosti strácajú na hodnovernosti. Celkom ináč sa 

prijíma text, v ktorom vystupujú konkrétni a pomenovaní ľudia. V tejto súvislosti 

nemôžem nezdôrazniť, že pri reprodukovaní zážitkov, poznatkov a udalostí autor 

musí veľmi starostlivo uvážiť, či sa dotyčného opísanou udalosťou nedotkne, či ho 

náhodou neurazí. To platí aj pri nežijúcich, pretože nemáme právo uraziť jeho ne-

pochybne jestvujúcich potomkov či príbuzných. Necitlivosť v tomto smere je podľa 

mojej mienky neprípustná. Takt a slušnosť je pri opisovaní udalostí neodmysliteľ-

nou povinnosťou autora.

Pamäti nie sú spoveďou a nie sú ani výpočtom všetkých udalostí či vnemov au-

tora. Je nezmysel podrobne opisovať prostredie, v ktorom sa udalosť odohrávala, 

pretože dnes je toto prostredie celkom iné. Zaslúži si opis iba v prípade, že je niečím 

výnimočným alebo k výnimočnosti viedlo. Podrobný opis nemôže byť cieľom. Na-

opak, svedčí o neznalosti hierarchie hodnôt. Takáto prezentácia udalostí je nudná, 

núti čítať „na preskáčku“, pretože čitateľa neoslovuje a to ani vtedy, keď opisované 
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prostredie dôkladne pozná. Poznatok a zážitok, jeho výnimočnosť a dosah, to sú 

kritériá, ktoré rozhodujú, či ich autor pamätí spomenie alebo celkom vynechá.

Môj rukopis niekoľko málo ľudí pozná. Potešil som sa, že ho prečítali na jedno 

posedenie bez toho, že by boli niektoré pasáže preskočili. Zatiaľ sa mi dvaja pri-

znali, že ho čítali až dvakrát. 

Aby som konkrétnejšie priblížil svoj názor na výber faktov a na spôsob ich pre-

zentácie, ako ukážku odcitujem posledné tri odseky zo svojho rukopisu. Sú jediné, 

ktoré sa vzťahujú na moju bezprostrednú rodinu. Text doslovne znie takto: Pri 

poslednej redakcii rukopisu som si uvedomil, že som nemusel byť až taký úsporný 

vo výbere spomienok. To určite príde na um mojim bývalým poslucháčom archív-

nictva, ktorí odo mňa počuli ešte aj všeličo iné. Najmä tí zistia, čo všetko som do 

textu nezaradil. Nemrzí ma to. V našich kruhoch sa hovorí, že nie je správne, ak 

autor vie iba toľko, čo napísal.

Jeden doplnok predsa len pridávam. Aj keď to z rukopisu nevyplýva, nakoniec 

osobitne zdôrazňujem, že som nebol starým mládencom. Žijem takmer presne na 

deň päťdesiat rokov v manželstve – dokonca v jedinom. S Martou Seichertovou sme 

sa zosobášili 20. augusta 1960. V tom čase ako absolventka kombinácie knihov-

níctvo – slovenčina, pracovala v Univerzitnej knižnici. Našimi svedkami boli naši 

spoloční najlepší priatelia: Táňa Štefanovičová a Jaro Martinka. Aj moja manželka 

v roku 1963 prestúpila na fakultu, a tak sme potom všetci štyria až do dôchodku 

učili na Filozofickej fakulte UK. Náš syn Ivan sa narodil v roku 1963. Pretože sme 

chceli, aby ani náhodou nemal niečo spoločné so spoločenskými vedami, dali sme 

ho na matematickú školu – na Košickú. Napokon vyštudoval Strojnícku fakultu TU. 

Naozaj pracuje ďaleko od spoločenských vied a určite sa k nim už ani nedostane. Na 

naše prekvapenie má až tri deti – troch chlapcov. Jeho manželkou, kúzelnou a na-

ozaj schopnou a obetavou matkou našich troch vnukov je Renata, rodená Kulcsáro-

vá. Maďarsky však ani ona, ani jej brat Juraj nevedia. Naši dvaja starší vnuci, Michal 

a Adam, sú, samozrejme, ešte školáci, najmenší Filip má tri roky. Je miláčikom celej 

rodiny. Zbožňujú ho dokonca aj obaja starší bratia.

Ako každú moju väčšiu prácu, aj túto si prečítala moja manželka. Ako so všetký-

mi, ani s touto nebola celkom spokojná. Nevyjadrila sa však o nej zamietavo. Na to 

som už zvyknutý. Najviac sa potešila, že je poslednou mojou robotou. 
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Š T Ú D I E

PRÄMEROVSKÁ KÚRIA A JEJ MAJITELIA
Príspevok k dejinám bratislavského Zuckermandla II.

Frederik Federmayer

Historická časť bratislavského Podhradia zmizla takmer celá po demolačnom 

ošiali komunistických budovateľov. Tento smutný príbeh sa udial pred štyrmi desať-

ročiami a tak dnešné mladé generácie Bratislavčanov poznajú malebné zákutia tejto 

štvrti už len zo starých rytín, kresieb a fotografií. Dejinný príbeh Podhradia však 

ostal, dnes nám ho približujú pamätníci, historici či archeológovia.1 Samozrejme 

Podhradie netvorili len historické budovy a pamätihodnosti, ale najmä tam žijúci 

obyvatelia. Preto pri spoznávaní jeho bohatej histórie má dôležitú a nezastupiteľnú 

úlohu práve genealogický výskum.

Kúrie na dnešnom Zuckermandli
Ako je všeobecne známe, z pôvodnej zástavby podhradskej časti Zuckermandel 

(Zukermandl), rozkladajúcej sa priamo pod hradným bralom na nábreží Dunaja, 

ostalo len zopár stavieb. Okrem barokového kostolíka najsvätejšej Trojice sú to 

najmä dve architektonicky cenné, renesačné, pôvodne opevnené kúrie – Kampe-

rovská a Prämerovská (obr. 1). Obe boli postavené v pomoháčskom období, kedy 

sa vtedajšia Bratislava stala hlavným mestom uhorského kráľovstva. Politicko-

správne a spoločenské centrum Uhorska prirodzene lákalo šľachtu, ktorá sa tu 

začala usadzovať. Viaceré rody prišli do Podhradia, kde si vystavali vlastné sídla 

– slobodné kúrie. Dve vyššie spomínané kúrie a tzv. Žigraiov dom (Zsigra ház) na 

dnešnej Židovskej ulici sú poslednými zachovanými príkladmi týchto šľachtických 

rezidencií.

V roku 2004 sme v Genealogicko-heraldickom hlase publikovali štúdiu o Kam-

perovcoch, pôvodných majiteľoch prvej z podhradských kúrií.2 V tomto príspevku 

sa pokúsime priblížiť pôvodných majiteľov druhej z nich, dnes nepresne nazýva-

nej Brämerova kúria.3 Jej osudy neboli doteraz dostatočne historicky spracované. 

Publikované boli len útržkovité informácie, ktoré sa často v literatúre opakujú bez 

toho, aby ich niekto hlbšie preveril. Hneď na začiatku sa musíme dotknúť súčasné-

ho názvu spomínanej kúrie. Označenie Brämerova nie je úplne presné. Priezvisko 

1 KEMÉNY, Lajos. Bratislavský hrad a Podhradie. Bratislava : Marenčin PT, 2008 (reprint 
originálu z roku 1933); ORTVAY, Tivadar. Ulice a námestia Bratislavy. Podhradie. Bratislava 
: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2003 (reprint originálu z roku 1905); FIĽO, Rastislav 
– PÖSS, Ondrej – ŠILBERSKÝ, Aleš. Premeny Zuckermandla. Wandel am Zeckermandl. 
A Zuckermandl változásai. Bratislava : SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2006.
2 FEDERMAYER, Frederik. Kamperovci zo Scharffenecku. Príspevok k dejinám bratislavského 
Zuckermandlu. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 14, 2004, č. 2, s. 11 – 23.
3 Dnes je kúria sídlom SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku.
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šľachtického rodu, ktorý ju v 17. storočí vlastnil a dal jej súčasné meno, nebolo 

Brämer, ale Pramer/Prämer.4

Značné nejasnosti a rozpory panujú aj okolo datovania jej výstavby. Alfréd Piffl, 

ktorý mal nepochybne najväčšiu zásluhu na architektonicko-historickom zmapova-

ní búraného Podhradia, píše, že kúriu nechal postaviť koncom 16. storočia hradný 

dôstojník Brämer.5 Ján Holák, ktorý sa historicky zaoberal Podhradím a najmä je-

ho významnými architektonickými pamiatkami, zase publikuje informáciu, podľa 

ktorej kúriu postavili v roku 1620. Dokladať to mal chronostikon VirtVtis CoMes 

InVIDia, ktorý bol viditeľný na portáli kúrie ešte v časoch Mateja Bela, teda v prvej 

polovici 18. storočia. Uvádza aj jej neskoršieho majiteľa Františka Prämera, ktorý sa 

spomína v roku 1689.6 Najnovšia práca o premenách Zuckermandla zase uvádza, že 

objekt vznikol v roku 1620, kedy hradný dôstojník Pálfiovcov František Brämmer(!) 

prestavbou starších neskorogotických domov vystaval svoju renesančnú kúriu.7 

Toto tvrdenie sa teda pokúša vyššie spomínané, vzájomne si odporujúce informácie 

dať do akéhosi súladu. Podarilo sa však takto odhaliť historické okolnosti vzniku 

tejto kúrie?

Žiadneho hradného dôstojníka Františka Prämera či Brämmera, ktorý by pôsobil 

v Bratislave koncom 16. storočia alebo v roku 1620, archívne pramene nespomínajú. 

4 Hoci si uvedomujeme, že v starej nemčine sa litery B a P na začiatku slova často 
zamieňali, predsa by sme mali byť presní. Rod si svoje priezvisko v tvare Pramer/Prämer 
písal na väčšine dobových dokumentov, jeho príslušníci sa takto sami podpisovali a pod 
týmto menom boli prijatí so stavu uhorských šľachticov. ÁLDÁSY, Antal – CZOBOR, Alfréd. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtáranak címereslevelei, III. (1601 – 1657). Budapest, 1937, 
s. 289.
5 PIFFL, Alfréd. Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia, I. In Bratislava, 
zv. 3. Bratislava : Osveta, 1967, s. 202.
6 HOLÁK, Ján. Slobodné kúrie, meštianske domy a výsadné hostince na bratislavskom 
Podhradí. In Bratislava, zv. 6. Bratislava : Osveta, 1970, s. 184. Chronostikon spomína aj 
KEMÉNY, ref. 1, s. 154. 
7 FIĽO – PÖSS – ŠILBERSKÝ, ref. 1, s. 24.

Spoločný pohľad na kúrie 
v bratislavskom Podhradí. 
Reprodukcia z publikácie 

Premeny Zuckermandla
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Pravdou je, že v Podhradí sa skutočne objavujú Prämerovci, ktorí neskôr našu kúriu 

aj vlastnili. Ako však ukázali bližšie výskumy, išlo o obchodníkov, ktorí sem prišli 

až v druhej tretine 17. storočia a teda nemohli kúriu postaviť. 

Vráťme sa teda k faktom. Z pálfiovských pozemkových kníh Podhradia vieme, 

že na Zuckermandli boli v renesančnom období viaceré slobodné šľachtické kúrie. 

V roku 1584 sa tu spomínajú kúrie rodov Kamper a Rot (Vörös). Neskôr v roku 1646 

boli v tejto časti Podhradia tri kúrie patriace rodom Kamper, Alberthal a Udvari 

(Udvary).8 Meno Prämer sa tu teda ešte neobjavuje. To by mohlo potvrdzovať, že 

Prämerovci, hoci sa kúria podľa nich neskôr nazývala, neboli jej skutočnými stavi-

teľmi. Keďže vychádzame z faktu, že rok 1620 bol skutočne rokom výstavby alebo 

významnejšej prestavby našej kúrie, dôležité sú pre nás najmä informácie z mladšej 

pozemkovej knihy z roku 1646.

Spomínaný prameň uvádza tri slobodné šľachtické kúrie na Zuckermandli. Prvú, 

patriacu Kamperovcom, vieme dnes jednoznačne identifikovať. V pomoháčskom 

období ju vlastnil kráľovský úradník František Kamper von Scharffeneck († 1591) 

a neskôr, v 17. storočí, jeho potomkovia. Kúria, nazývaná v minulosti tiež Scharffe-

neck, sa zachovala dodnes.9

Druhé šľachtické sídlo malo patriť Alberthalovcom. Išlo o najbližšiu rodinu 

kráľovského staviteľa Jána (Hansa) Alberthala († 1651), ktorý sa zúčastňoval na pre-

stavbe kráľovského hradu v polovici 17. storočia. Okolo roku 1635 ho do uhorskej 

metropoly povolal gróf Pavol Pálfi, župan a prednosta Uhorskej komory.10 Keďže 

Alberthalova práca na hrade trvala dlhé roky a on prišiel do mesta aj s rodinou a ma-

lými deťmi, rozhodol sa tu usadiť. V roku 1644 získal od bratislavského kráľovského 

tridsiatnika Michala Silvu (Szilva) do zálohu jeho šľachtický dom v Podhradí.11 Tento 

významný kráľovský úradník, majúci na starosti výber tridsiatku (colného poplat-

ku) od obchodníkov prechádzajúcich uhorskou metropolou, ešte predtým vyženil 

dôstojnú rezidenciu v centre mesta na Sedlárskej ulici. Svoj podhradský dom tak 

aktuálne nepotreboval a mohol ho ponúknuť Alberthalovi.12 Išlo o ten istý slobod-

8 JANKOVIČ, Vendelín. Z dejín bratislavského Podhradia a mesta. In Bratislava, zv. 6. 
Bratislava : Osveta, 1970, s. 27.
9 Genealogickú tabuľku Kamperovcov sme už uverejnili vo vyššie spomínanej štúdii. 
Odvtedy sa nám podarilo nájsť ešte niekoľko doplňujúcich informácií, ktoré túto genealógiu 
spresňujú. Týkajú sa najmä Františka Petra Kampera, druhého syna bratislavského 
tridsiatnika Františka Kampera. Podľa nich vieme, že František Peter narukoval do 
cisárskeho vojska, kde sa stal zástavníkom. Počas cesty cez Záhorie k svojmu regimentu 
ho dňa 9. júla 1603, spolu s kočišom, pri Petrovej Vsi prepadli a zabili zbojníci. Slovenský 
národný archív, Bratislava (SNA), Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly (HMBK), capsa 
26, fasc. 13, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava (ŠA Trnava), Magistrát mesta Trnava 
(MMT), Palatinalia, šk. 2; FEDERMAYER, ref. 2, s. 11 – 23.
10 KEMÉNY, ref. 1, s. 25; FIALA, Andrej – ŠULCOVÁ, Jana – KRÚTKY, Peter. Bratislavský hrad. 
Bratislava : Alfa-press, 1995, s. 73 – 75.
11 KEMÉNY, ref. 1, s. 153; ŠULCOVÁ, Jana. Nižšia šľachta a nobilitovaní mešťania ako úradníci 
v službách bratislavského hradu, Uhorskej komory a Pavla Pálfiho. In Zemianstvo na 
Slovensku v novoveku, II. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 52. 
12 Šľachtic Michal Silva bol v roku 1622 vymenovaný za hlavného kráľovského tridsiatnika 
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ný dom, ktorý sa neskôr v pozemkovej knihe Podhradia z roku 1646 spomína ako 

kúria Alberthalovcov. Staviteľova rodina tam bývala ešte krátky čas po jeho smrti. 

V roku 1652 sa v súvislosti s ňou spomínajú staviteľovi synovia Albert, Peter a Ján 

Peter Alberthalovci.13

Keďže tento slobodný šľachtický dom Silvovcov (Alberthalovcov) stál pri kúrii 

Kamperovcov smerom k budove kráľovského Arzenálu, nebolo možné ho stotožniť 

s Prämerovskou kúriou, pretože tá stála (a dodnes stojí) na opačnej strane Zucker-

mandla.14 Preto sme nakoniec našu pozornosť upriamili na poslednú, v pozemkovej 

knihe z roku 1646 spomínanú šľachtickú kúriu – slobodný dom Udvariovcov.

Udvariovci 
Uhorský šľachtický rod Udvariovcov (Udvary) pôsobiaci v Bratislavskej stolici je 

v genealogickej literatúre prakticky nespracovaný.15 Jeho počiatky sa dajú predbežne 

vystopovať do začiatku 17. storočia a viažu sa k Trnave. Mesto na prelome 16. a 17. 

storočia patrilo k najvýznamnejším obchodným centrám krajiny. Už od stredoveku 

profitovalo z výhodnej polohy križovatky viacerých obchodných ciest a v pomoháč-

skom období najmä z výnosného obchodu s dobytkom.16 V 16. storočí a začiatkom 17. 

storočia sa v ňom usadilo veľké množstvo obchodníckych rodín. Niektoré pochádzali 

z cudziny, z nemeckých, českých či talianskych krajín, väčšinou však z juhu a výcho-

du Uhorského kráľovstva. V posledných prípadoch išlo zvyčajne o etnicky maďarské 

rodiny kalvínskeho vierovyznania. Jednou z nich boli aj Udvariovci. 

Predbežne prvá zmienka zachytávajúca tento rod už v Trnave pochádza z roku 

1624.17 Spomína bratov Františka, Juraja a Štefana. Pre nás je dôležitý najmä Štefan 

v Bratislave. Jeho predchodcami na tomto poste boli František Kamper (v rokoch 1570 – 
1591) a následne Kamperov zať Ján Armpruster (1591 – 1621). Na prelome 16. a 17. storočia 
tridsiatkový úrad sídlil v komplexe budov opevnenej Vodnej veže v Podhradí, hneď 
vedľa cesty, ktorá viedla od brodu cez Dunaj smerom do mesta a na hrad. Michal Silva 
bol pôvodne v pálfiovských službách, zastával post komorníka župana Štefana Pálfiho. 
To vysvetľuje skutočnosť, prečo mu Pálfiovci dovolili postaviť (kúpiť?) dom v Podhradí. 
FEDERMAYER, ref. 2, s. 17; FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka. Bratislava : 
Monada, 2003, s. 145. 
13 O Petrovi Alberthalovi vieme, že bol kňazom (parochus Naudrensis). Jeho brat Ján 
Peter Alberthal v rokoch 1648 – 1649 študoval na Trnavskej univerzite, kde získal titul 
bakalára filozofie. Podľa záznamu o jeho pôvode (Svevus Dilinganus) v univerzitnej 
matrike predpokladáme, že sa narodil počas pôsobenia jeho otca v švábskom Dillingene. 
SNA, HMBK, capsa 23, fasc. 8; HMBK, prot. 38, s. 3, 127, prot. 41, s. 142; ZSOLDOS, Attila. 
Matricula Universitatis Tyrnaviensis. Budapest : ELTE, 1990, s. 55, 59.
14 KEMÉNY, ref. 1, s. 153.
15 Rod nespomínajú základné uhorské genealogické lexikóny. Prvé informácie o ňom 
priniesla až práca PONGRÁCZ, D. et al.: Šľachta Bratislavskej stolice. Bratislava : Agentúra 
Luigi, 2004 (ŠBS), s. 424.
16 KAZIMÍR, Štefan. Obchod Trnavy v 16. storočí. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Trnava – okres 
a mesto. Bratislava : Obzor, 1980, s. 217 – 266. 
17 Archivum primatiale Esztergom (APE), Archív Hodnoverného miesta Ostrihomskej 
kapituly (HMOK), prot. 13, s. 175. Súpisy šľachty usadenej v meste Trnave z rokov 1592 
a 1601 ešte rod nespomínajú.
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Udvari, ktorý patril k popredným trnavským obchodníkom. Vieme o ňom, že sa 

narodil okolo roku 1588, miesto jeho narodenia však nepoznáme.18 V Trnave mal 

vážené postavenie. Svedčí o tom najmä jeho sobáš s Annou Segedyovou (Szegedy), 

vdovou po Jánovi Krausovi, tajomníkovi uhorského kráľa a sedmohradského knie-

žaťa Gabriela Betlena. Anna pochádzala zo starobylého obchodníckeho rodu Sege-

dyovcov (de Mezöszeged), ktorý sa hrdil príslušnosťou k šľachtickému stavu.19 Jej 

otec a bratia patrili k vodcom trnavskej kalvínskej komunity, ktorí na prelome 16. 

a 17. storočia zápasili s panovníckym dvorom a najmä trnavskými katolíckymi pre-

látmi o právo na slobodu ich vierovyznania v Trnave.20 Aj Štefan Udvari sa neskôr 

angažoval za trnavských kalvínov. Známe je tiež, že spoločne s bratom podporovali 

známeho uhorského spisovateľa Alberta Szenczi Molnára.21

Keď Štefan v roku 1624 ovdovel, svoju novú manželku si našiel v uhorskej metro-

pole. Stala sa ňou Uršula Haimerová, vdova po významnom kráľovskom úradníkovi 

a bratislavskom patricijovi Pavlovi Maurachovi.22 Tento výber nebol náhodný. Svoju 

manželku si našiel v okruhu prominentných probetlenovsky zmýšľajúcich protestant-

ských šľachticov. S Uršuliným predošlým manželom ho spájala navyše aj profesia. 

Pavol Maurach bol pôvodne obchodník, neskôr dlhoročný kráľovský tridsiatnik 

v Senci. Keď v rokoch 1619 – 1620 knieža Gabriel Betlen obsadil Uhorsko a nechal 

sa zvoliť za kráľa, urobil personálne zmeny aj v správe kráľovských financií. Keď-

že prohabsburská Uhorská komora v hlavnom meste dočasne prestala vykonávať 

činnosť, Betlen dosadil do správy kráľovskej pokladnice nových ľudí. Hlavným 

kráľovským pokladníkom a správcom príjmov (regni thesaurarius et proventum ge-

neralis administrator) sa stal bratislavský patricij Leopold Peck, ktorý už v minulosti 

zastával funkciu pokladníka v komore. Na rovnaký post bol za uhorské stavy dosa-

dený magnát barón Andrej Jakušič.23 Pod nimi pracovali dvaja kráľovskí pokladníci 

(generalis proventum perceptor), ktorí mali svoju pôsobnosť rozdelenú teritoriálne. 

Za pokladníkov boli menovaní Pavol Maurach a Gašpar Segedy, brat Anny, manželky 

nášho Štefana Udvariho.24

18 Túto informáciu vieme odvodiť z neskorších zmienok, ktoré spomínajú jeho vek. SNA, 
HMBK, capsa 19, fasc. 4, capsa 21, fasc. 7, capsa 22, fasc. 6; Archív mesta Bratislavy (AMB), 
Magistrát mesta Bratislava (MMB), Spisy, šk. 22, ladula 22/I.
19 Členovia rodu žili pôvodne v Segedíne, neskôr pred Turkami ušli do Kecskemétu. Na 
prelome 16. a 17. storočia pôsobili najmä v Trnave a Košiciach. V roku 1579 získal Martin 
Segedy armáles, potvrdzujúci jeho šľachtictvo. Martin bol otec Anny, ktorá sa ako dieťa 
tiež spomína v privilégiu. SZLUHA, Márton. Nyitra vármegye nemes családjai, II. Budapest : 
Heraldika, 2005, s. 493 – 495.
20 JANKOVIČ, Vendelín. Ideové a spoločenské pomery v Trnave za sto rokov pred založením 
univerzity. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Trnava 1988. Bratislava : Obzor, 1991, s. 71 – 77.
21 ŠBS, ref. 15, s. 424.
22 Uršula bola dcérou Juraja Haimera (Hamer, Heimer), senátora v dolnorakúskom meste 
Bruck an der Leitha. Svadbu s Pavlom Maurachom mala v Bratislave v roku 1620. AMB, 
Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, ev. a. v. matrika sobášených, rok 1620.
23 ŠA Trnava, MMT, Missiles, rok 1621 a Kvitancie, šk. 1. 
24 ŠA Trnava, MMT, Mandáty Uhorskej komory, šk. 2; Štátny archív v Bratislave, pobočka 
Skalica, Magistrát mesta Skalica, Mandáty, šk. 1.
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Rodiny sa teda dobre poznali a keď v roku 1624 – zhodou okolností v rovnakom 

roku – Pavol Maurach a Anna Segedyová zomreli, obaja ich pozostalí manželia sa 

rýchlo zblížili. Treba tiež vidieť aj vtedajšiu politickú klímu, ktorá k tomuto zblí-

ženiu mohla dopomôcť. Obe rodiny totiž svoju kariéru stavili na kartu sedmohrad-

ského kniežaťa. V roku 1622 sa však Betlen musel z Bratislavy a Trnavy stiahnuť 

a tak sa jeho prívrženci dostali zase pod vládu Habsburgovcov. Podľa záverov 

Mikulovského mieru im síce nehrozila priama perzekúcia, avšak v roku 1623 sa 

opäť rozhorela vojna. Bratislava a Trnava boli obsadené početným cisárskym voj-

skom, čo pre tam bývajúcich bývalých betlenovských prominentov istotne nebolo 

príjemné.25

Svadba Štefana Udvariho a Uršuly Maurachovej, rodenej Haimerovej sa konala 

v Bratislave. Svadobný obrad prebehol 15. júna 1625 v dome nevesty, ako to vieme 

zo Štefanovho pozvania pre predstaviteľov mesta Trnavy.26 Po svadbe sa Štefan usa-

dil v uhorskom hlavnom meste. Vyženil tu pomerne zaujímavé nehnuteľné majetky 

– dom a výnosné vinice. Hoci vtedajšia Bratislava ponúkala vzdelaným šľachticom 

bohaté uplatnenie, Štefan sa pre svoje kalvínske vierovyznanie nemohol zapojiť do 

kráľovských habsburských služieb a tak sa aj naďalej venoval obchodu. Musel byť 

úspešný, pretože svoje majetky dokázal množiť.27

Vörösovci
Vráťme sa však k našej kúrii na Zuckermandli. Uršula Haimerová priniesla do 

manželstva časť domu po predchádzajúcom mužovi, ktorý stál v centre mesta na 

Michalskej ulici. V rokoch 1628 a 1629 manželia Udvariovci naviac získali v Bratisla-

ve ďalší dom. Išlo o šľachtickú kúriu, ktorú zakúpili od rábskeho kanonika Mateja 

Vörösa a jeho príbuzných Radvanovcov. Keďže sa tento druhý dom spomína ako 

Liber domus infra arcem ad Danubium, Domus Veöresianae in ripa Danubii sub arcem 

regia Posoniensis, išlo nepochybne o kúriu stojacu v Podhradí-Zuckermandli.28 Podľa 

kúpnych zmlúv vieme, že k domu patrila aj ovocná záhrada na dunajskom ostro-

ve a tri vinice. Jedna ležala medzi vinicami na vrchu Stayergrund, ďalšie dve boli 

medzi vinicami na vrchu Gfang, ktorý patril pod panstvo Devín. Zdá sa, že kúria 

25 Pavol Maurach dokonca vo svojom testamente z 22. januára 1624 tvrdil, že musel 
funkciu kráľovského pokladníka v čase vlády G. Betlena vykonávať proti svojej vôli. Keďže 
vieme, že v tom čase bolo mesto obsadené cisárskym vojskom vedeným plukovníkom E. 
Koloničom, iné asi ani nemohol napísať. AMB, MMB, Protokol testamentov 4n. 8, s. 178; 
FEDERMAYER (2003), ref. 12, s. 6. 
26 Keďže v Bratislave vtedy kalvíni nemali vlastnú farnosť a nevesta bola evanjelička, 
sobášil ich miestny evanjelický kazateľ. Záznam o svadbe bol zapísaný do evanjelickej 
matriky. AMB, Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, ev. a. v. matrika sobášených, rok 1625.
27 V roku 1627 si prenajal od Karola Harracha mlyn v mošonskom Óváre (dnes 
Mosonmagyaróvár v Maďarsku). Neskôr získal vinice v Rači, Devíne a Svätom Jure. Miestne 
vinice boli mimoriadne ceneným majetkom, pretože prinášali veľké zisky. Je preto veľmi 
pravdepodobné, že Štefan obchodoval s vínom. SNA, HMBK, prot. 39, s. 37, 446, prot. 30, 
s. 598. 
28 SNA, HMBK, prot. 31, s. 116, 119.
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v Podhradí sa následne stala Štefanovou rezidenciou. V roku 1632 sa Štefan Udvari 

spomína už ako obyvateľ Podhradia.29

Uvedené skutočnosti dokladajú, že Udvariovci sa stali majiteľmi našej kúrie 

po roku 1628. Ani oni teda neboli jej staviteľmi, ak akceptujeme, že ju do súčas-

nej podoby postavili v roku 1620. Kúria na Zuckermandli okolo tohto roku patrila 

Vörösovcom z Nekýj na Žitnom ostrove (Veöreös de Nyék). Musíme tak vychádzať 

z predpokladu, že jej prestavbu najskôr vykonali oni. Tento rod kúriu vlastnil už 

dlhé desaťročia predtým, veď sa ako jej vlastníci spomínajú už v roku 1584. Prvým 

majiteľom kúrie z tohto rodu bol nepochybne Matej Vörös, ktorý sa v prameňoch 

spomína ako familiár a služobník bratislavského župana Ecka Salma.30

 Obe dodnes zachované kúrie (Kamperovská aj Prämerovská) mali v dobe svoj-

ho vzniku vynikajúcu polohu. Dobre sa dá identifikovať z mapy, ktorú vyhotovil 

v roku 1663 cisársky staviteľ J. Priami pri svojom návrhu prestavby opevnenia Bra-

tislavského hradu.31 Z plánu vidieť, že most cez Dunaj vyúsťoval na bratislavskej 

časti nábrežia priamo pred kúriami. To bolo nepochybne výhodné pre niekoho, 

kto mal obchodné záujmy v ríšskych krajinách. V Prämerovskej kúrii, na prízemí 

a v suteréne, nachádzame rozsiahle zaklenuté priestory, ktoré mohli slúžiť aj ako 

29 V tomto období prišiel do Bratislavy aj Štefanov brat Juraj, ktorý sa stal vojakom na 
hrade. Bol členom uhorskej časti posádky, ktorá strážila uhorské korunovačné klenoty. 
Podľa uznesenia snemu z roku 1625 mal uhorskú svätoštefanskú korunu strážiť stočlenný 
oddiel, zložený spolovice z uhorských a z druhej polovice z nemeckých vojakov. KEMÉNY, 
ref. 1, s. 78; SNA, HMBK, prot. 32, s. 184; HMBK, Spisy, capsa 64, fasc. 4.
30 SNA, HMBK, capsa 9, fasc. 16. Predpokladáme, že tento Matej Vörös získal za verné služby 
od župana Salma niekedy okolo roku 1570 do držby starší kamenný dom v Podhradí. Tento 
potom premenil na svoju kúriu. Toto potvrdzuje aj pamiatkový výskum, ktorý preukázal, 
že renesančná kúria bola postavená na starších základoch. JANKOVIČ (1970), ref. 8, s. 27; 
FIĽO – PÖSS – ŠILBERSKÝ, ref. 1, s. 24.
31 FIALA – ŠULCOVÁ – KRÚTKY, ref. 10, s. 70.

Prämerovská kúria počas búrania Podhradia 
(repro z publikácie Premeny Zuckermandla) 
a na kresbe K. Frecha
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sklady tovaru. Kúrie boli pôvodne kvalitne opevnené. Išlo o nevyhnutnosť, pretože 

cestujúci z rakúskych krajín a uhorského Zadunajska smerujúci do uhorskej met-

ropoly prechádzali priamo vedľa nich. Keďže samotné Podhradie nebolo opevnené 

hradbami, museli si šľachtici svoje rezidencie chrániť sami (obr. 2, 3). 

Od roku 1628 teda vlastnili nami skúmanú podhradskú kúriu manželia Udvari-

ovci. V roku 1641 Uršula Haimerová previedla všetky svoje bratislavské a račianske 

majetky na manžela a zakrátko zomrela.32 Štefan Udvari potom až do svojej smrti 

v roku 1654 kúriu obýval s deťmi. Z jeho potomkov sa dospelosti dožil syn Štefan 

mladší a dcéra Žofia. O synovi vieme, že v rokoch 1650 – 1654 študoval na bratislav-

skom jezuitskom gymnáziu. V prvých rokoch sa v matrikách uvádza ako študent 

kalvínskeho vierovyznania. V treťom ročníku konvertoval ku katolíkom.33 Nebolo to 

nič prekvapujúce, jezuitské školy po krajine vznikali práve s týmto rekatolizačným 

cieľom. Bolo by zaujímavé zistiť, čo na to hovoril jeho otec, či to prebehlo s jeho 

súhlasom, prípadne či to bol trend v celej jeho rodine. Chlapec však krátko po roku 

1654 zomrel, pretože sa neskoršie už nespomína. Majetky Štefana Udvariho v hlav-

nom meste kráľovstva zdedila jeho najstaršia dcéra Žofia († 1666), ktorá sa okolo 

roku 1645 vydala za Andreja Prämera. Tým pôsobenie rodu v Bratislave skončilo 

(pozri genealogickú tabuľku). 

32 SNA, HMBK, prot. 36, s. 89.
33 Arcibiskupská knižnica Esztergom, Batthyány gyüjtemény, Matrica gymnasii Posoniensis 
ab anno 1650, sign. Cat. IX. Literaria, Tit. I. – f., roky 1650 – 1654; FEDERMAYER (2003), ref. 
12, s. 324.

Udvariovci (základná genealógia)

 František Juraj Štefan

 ∞1624 – † medzi 1638 – 1644 ∞1624 – 1631 * okolo 1588 – † 1654

 obchodník v Trnave vojak na obchodník

 Alžbeta Fejerváriová Bratislavskom hrade I. Anna Segedyová

   1. manžel Ján Bakoši (Bakossy) 

   2. manžel Ján Kraus

    II. Uršula Haimerová

 Daniel Štefan František 1. manžel Pavol Maurach

 ∞1638 – 1655 ∞1654 –1655 † 1655

 II. Žofia Štefan Eva

 * 1626 – † 1666 * 1627 – 1654 * 1629

 Andrej Prämer
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Ešte o Udvariovcoch
Trnavskí Udvariovci vystupujú už v prvej polovici 17. storočia v postavení šľach-

ticov. Presný dátum ich nobilitácie však zatiaľ nepoznáme. Po majiteľovi podhrad-

skej kúrie Štefanovi Udvarim sa nám však zachovali tri zaujímavé sfragistické pa-

miatky, ktoré nám môžu pomôcť pri ďalšom genealogickom výskume tohto rodu.

V roku 1625 Štefan pečatil s meštianskym znamením.34 Tvorí ho do oktogonálne-

ho pečatného poľa vložená značka, pozostávajúca z arabskej štvorky vyrastajúcej 

z litery W. Na zvislé brvno štvorky je navyše položená litera S. Išlo o typickú značku 

obchodníkov, ktorej súčasťou boli iniciály majiteľa – S. W. (Stephanus Wdvary). Na 

neskorších Štefanových pečatiach z rokov 1628 a 1643 už nachádzame šľachtický 

erb.35 Tvorí ho štít s kosmým brvnom, na ktorom sú položené tri vedľa seba umiest-

nené ľalie. V hornom poli doprava kráča dvojchvostý lev držiaci v pravej prednej 

labe meč. V horných rohoch poľa sú polmesiac a hviezdička. Nad štítom je koru-

novaná turnajská prilba s prikrývadlami. Klenot tvorí medzi dvoma chobotmi od 

pása vyrastajúci, doprava obrátený lev zo štítu. V pravej prednej labe drží meč. Na 

základe týchto sfragistických prameňov môžeme nobilitáciu Udvariovcov očakávať 

najneskôr v dvadsiatych rokoch 17. storočia.

Prämerovci
Po smrti Štefana Udvariho sa dedičom jeho majetkov stala dcéra Žofia s manže-

lom Andrejom Prämerom. O Prämerovcoch je známe, že 24. marca 1638 získali od 

cisára a uhorského kráľa Ferdinanda III. nobilitačnú a erbovú listinu. Privilégium, 

ktoré bolo vlastne len potvrdením ich šľachtictva, vydali pre Michala Prämera (Pra-

mera), jeho manželku Barboru Reichartovú a jeho súrodencov Andreja a Alžbetu. 

Armáles nasledujúci rok vyhlásili v Šopronskej stolici, predpokladáme teda, že tam 

rodina v tom období aj pôsobila.36

Osudy hlavného adresáta listiny Michala Prämera predbežne nepoznáme. O čosi 

neskôr, v roku 1682, bol istý Michal Prämer, veľkoobchodník z Viedne, prijatý za 

mešťana Prešova. Jeho potomkovia sa v tomto šarišskom meste usadili trvalejšie.37 

Keďže v roku 1725 sa preukazovali písomnosťami odkazujúcimi na vyššie spomína-

ný armáles z roku 1638, je pravdepodobné, že spomínaný Michal Prämer z Prešova 

bol adresátom privilégia, prípadne bol jeho rovnomenným synom.38

Armálna listina jednoznačne potvrdzuje, že Prämerovci boli šľachticmi už aj 

pred rokom 1638. Pokúsili sme sa preto nájsť informácie o ich predkoch. Zistili 

sme, že na prelome 16. a 17. storočia pôsobili vo Viedni bratia Wolfgang a Wilhelm 

34 ŠA Trnava, MMT, Missiles, rok 1625.
35 ŠA Trnava, MMT, Missiles, roky 1628, 1643.
36 ÁLDÁSY – CZOBOR, ref. 4, s. 289 – 290.
37 Štátny archív v Prešove, Magistrát mesta Prešov, Index prijatých do mestského zväzku, 1682.
38 V roku 1709 žili Michalovi potomkovia stále v Prešove, neskôr je na celokrajinskom 
súpise šľachty zapísaný Adam Pramer v Zemplínskej stolici. ÁLDÁSY – CZOBOR, ref. 4, s. 
290; KEMPELEN, Béla. Magyar nemes családok, VIII. Budapest : K. Grill, s. 418; TÓTH, Sándor. 
Sáros vármegye monographiája I. Budapest, 1909, s. 172.
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Prämerovci, ktorí patrili k tamojším najbohat-

ším veľkoobchodníkom. Mali široké kontakty; 

okrem ríšskych krajín obchodovali aj na Mora-

ve, v Uhorsku a Sedmohradsku.39 Ukázalo sa, 

že mali styky aj s obyvateľmi a obchodníkmi 

v uhorskom hlavnom meste. Napríklad lekárnik 

Andrej Heindl, senátor a bývalý bratislavský 

mešťanosta, vo svojej záveti z roku 1609 píše, 

že u viedenského veľkoobchodníka Wolfganga 

Prämera zložil 5000 zlatých na 6-percentný 

úrok, z ktorých výnos sa má vyplácať jeho nepl-

noletému synovi Ferdinandovi.40

Medzi viedenskými veľkoobchodníkmi 

Wolfgangom a Wilhelmom Prämerovcami a Prä-

merovcami spomínanými v armálese z roku 1638 

bol priamy genealogický vzťah. Dokladajú to 

najmä heraldické pamiatky. Podľa pečatí zacho-

vaných na listoch Wolfganga Prämera prísluš-

níkom rodu Révai alebo predstaviteľom mesta 

Banskej Bystrice vieme, že používal takmer 

identický šľachtický erb, aký bol neskôr udelený 

spomínaným armálesom „uhorským“ Prämerov-

com (obr. 4).41 Je teda veľmi pravdepodobné, že 

39 ČERMÁK, Miloslav. Olomoucká řemesla a obchod 
v minulosti. Olomouc : Memoria, 2002, s. 47; ŽIFČÁK, 
František. „Kľúčový súd“ v systéme súdnictva 
Levoče v 16. – 17. storočí. In SOKOLOVSKÝ, Leon 
(ed.). Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti 
miest a obcí na Slovensku. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2007, s. 128; AMB, MMB, magistrátny 
protokol 2a.6, s. 229, 356, 2a.7, s. 22; MMB, Listy 
a listiny, inv. č. 8894; SNA, HMBK, capsa 29, fasc. 15; 
SNA, Spoločný archív rodu Révay, Korešpondencia, 
šk. 79; Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka 
Banská Bystrica (ŠA Banská Bystrica), Magistrát 
mesta Banská Bystrica (MMBB), šk. 45, fasc. 185, 189. 
40 AMB, MMB, Protokol testamentov, 4n. 7, s. 53.
41 SNA, Spoločný archív rodu Révay, Korešpondencia, 
šk. 74; ŠA Banská Bystrica, MMBB, šk. 45, fasc. 
185, 189/56. Známa je aj pečať Wolfganga Prämera 
s meštianskou (obchodníckou) značkou, ktorú 
odtlačil v roku 1609. Tvorila ju štylizovaná obrátená 
arabská štvorka vyrastajúca z na seba postavených 
iniciál majiteľa pečate W P. ŠA Banská Bystrica, 
MMBB, šk. 102, fasc. 330/77. Za informáciu ďakujem 
PhDr. Igorovi Grausovi.

Erbová pečať Wolfganga Prämera 
z roku 1609. 

Prämerovský erb v „starom“ 
Siebmacherovi. 

Erbová pečať Andreja Prämera  
z roku 1675.  

Foto: Frederik Federmayer
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išlo o blízkych pokrvných príbuzných, dokonca v priamej generačnej postupnosti. 

Erb rodu bol pomerne zložitý, jeho kresba aj s popisom farieb bola uverejnená 

v tzv. starom Siebmacherovi (obr. 5).42 Tvorí ho štvrtený štít. V prvom striebornom 

poli je zlatá listová korunka. V druhom čiernom poli je doprava obrátený stojaci bie-

ly jednorožec. Tretie pole je farebne červeno-čierno štiepené. V štvrtom červenom 

poli sú tri strieborné krokvy. Nad štítom ju turnajská prilba s korunkou. Klenot tvorí 

medzi dvoma chobotmi od pása vyrastajúci (na pečatiach stojaci!), doprava obrátený 

biely jednorožec. Pravý chobot je červeno-strieborne delený, ľavý chobot je zlato-

čierno farebne delený. Z bokov oboch chobotov vyrastajú štyri malé biele pštrosie 

perá. Prikrývadlá sú červeno-strieborné a čierno-zlaté. Podľa nájdených pečatí 

uhorských (bratislavských) členov rodu – Andreja z rokov 1667 a 1675 a jeho syna 

Františka z roku 1680 – vidieť, že erb používali v nezmenenej podobe (obr. 6).43

O mladosti prvého bratislavského člena rodu Andreja Prämera, manžela Žofie 

Udvariovej, nemáme informácie. Vieme len, že sa ako vedľajší adresát spomína na 

armálnej listine z roku 1638.44 Nepoznáme teda ani mená jeho rodičov, avšak ako 

uvádzame vyššie, nevylučujeme, že bol potomkom viedenských veľkoobchodníkov 

Wolfganga alebo Wilhelma Prämerovcov. V Bratislave sa Andrej usadil okolo roku 

1645, hneď ako sa priženil k Udvariovcom. Keďže sa nezachovala zmienka, žeby 

v meste zastával úradnícky post alebo iné povolanie, zdá sa, že sa venoval obchodu 

tak, ako jeho predkovia. 

Od 16. storočia môžeme v habsburských krajinách, ako aj v samotnom Uhorsku 

pozorovať postupný proces spoločenskej emancipácie meštianskych a obchodníckych 

elít v najvýznamnejších mestách krajiny. Najbohatší a najvplyvnejší mešťania týchto 

miest sa nesnažia len o nobilitáciu, ale aj o zmenu svojho štýlu života, prispôsobením 

alebo napodobňovaním zvyklostí šľachty. Najbohatšie rody nobilitovaných mešťanov 

zanechávajú prácu svojich predkov (obchod, remeslo, slobodné povolania) a na-

hromadený finančný kapitál investujú do nákupu vidieckych šľachtických statkov. 

Niektoré rody dokonca opúšťajú mestá a usadzujú sa na svojich nových vidieckych 

majetkoch, kde po niekoľkých generáciách splývajú s miestnou šľachtou. Istý náznak 

tohto trendu môžeme pozorovať aj u bratislavských Prämerovcov.

Andrej sobášom vyženil podhradskú kúriu na Zuckermandli, ktorá sa stala re-

zidenciou jeho rodiny. Okrem toho však v rokoch 1650 – 1654 získal aj významný 

šľachtický majetok na vidieku. Išlo o kúriu s pozemkami v obci Ivánka pri Dunaji 

a slobodný (dani nepodliehajúci) mlyn stojaci medzi Slovenským a Chorvátskym 

Grobom, ktoré predtým patrili viacerým šľachtickým rodom z mesta Pezinka (Feke-

42 HELMER, Johann Rudolf (ed.). Erneuter und Vermehrter Wappen Buch, V. Nürnberg, 1705, 
Tafel 43. 
43 Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra, Magistrát mesta Pezinok, Missiles, šk. 77, 
Obligácie, šk. 138; tiež Magistrát mesta Svätý Jur, Spisy, šk. 70, inv. č. 1262.
44 V roku 1654 si Andrej Prämer nechal v Bratislavskej kapitule (hodnovernom mieste) 
vystaviť overený odpis tohto armálesu. SNA, HMBK, prot. 41, s. 435.
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te, Thaberer, Sigety/Szigethy).45 Tieto majetky spočiatku zobral do zálohu. Neskôr 

prešli do trvalého vlastníctva Prämerovcov.

Rodiny spríbuznené s Prämerovcami
Relatívne najviac informácií máme o rodinných vzťahoch bratislavských Prä-

merovcov. V bratislavskej evanjelickej matrike pokrstených nachádzame záznamy 

o krstoch potomkov Andreja Prämera a Žofie Udvariovej. Paradoxne krst ich naj-

staršieho syna Františka, ktorý sa narodil okolo roku 1645, tam zaznamenaný nie 

je. Musel sa teda narodiť mimo uhorského hlavného mesta.

Po smrti Žofie Udvariovej sa Andrej zakrátko opäť oženil. Zobral si Kristínu 

Gerambovú, rodenú Plankenauerovú, váženú vdovu po miestnom obchodníkovi, 

ktorý mal majetky tiež v Podhradí, nie však na Zuckermandli, ale v blízkej Vydrici. 

Kristína (* 1631 v Bratislave) ako členka rodu Plankenauerovcov patrila k elitnej časti 

bratislavského patriciátu. Jej brat Tobiáš († 1671) bol veľkoobchodníkom a brati-

slavským richtárom, druhý brat Ján († po 1682) evanjelickým kazateľom v Brucku, 

Kittsee a neskôr superintendentom v Sasku.46 

Keďže v druhom manželstve už Andrej Prämer potomkov nemal, po jeho smrti sa 

dedičom jeho majetkov a teda aj našej podhradskej kúrie stal syn František Prämer, 

ktorý sa pravdepodobne ako jediný z detí dožil dospelosti. Zaujímavé je, že Franti-

šek sa oženil so svojou nevlastnou sestrou Evou Zuzanou Gerambovou, ktorá bola 

dcérou Kristíny Plankenauerovej z jej prvého manželstva s Wolfgangom Gerambom. 

Manželskému zväzku medzi nimi formálne nič nebránilo, lebo neboli pokrvne prí-

buzní. V poslednej tretine 17. storočia tak došlo k dvojnásobnému príbuzenskému 

previazaniu Prämerovcov s Gerambovcami, o ktorom budeme ešte písať nižšie. 

František Prämer ostal po celý život evanjelikom a, podobne ako jeho otec, 

nepracoval v kráľovskej správe. Vieme o ňom, že okrem Bratislavy často pôsobil 

tiež v mestách Pezinok a Svätý Jur, kde vlastnil menšie majetky, najmä vinice.47 Žil 

aj vo svojej vidieckej kúrii v Ivánke pri Dunaji. Tú však v roku 1685 dal do zálohu 

svätojurskému patricijovi, ránhojičovi Gabrielovi Nordermanovi.48 Zomrel medzi 

rokmi 1687 – 1696.

Správu majetkov prevzala jeho vdova Eva Zuzana Gerambová, v zastúpení nepl-

noletých detí. Pokračovanie rodu mal zabezpečiť Františkov syn Maximilián Gottlieb 

Prämer, avšak okrem dvoch všeobecných zmienok z rokov 1696 a 1709 o ňom nevie-

me nič bližšie. Nie je vylúčené, že zomrel veľmi mladý a ostal slobodný. 

Tri Františkove dospelé dcéry sa povydávali za vplyvných manželov – Eva Zuza-

na Prämerová v roku 1696 za bratislavského lekárnika Martina Gottmana, Kristína 

45 SNA, HMBK, prot. 40, s. 143, 322, prot. 41, s. 139, 405, 406, 537.
46 O rode Plankenauerovcov pripravujeme podrobnú genealogickú štúdiu. Pozri aj 
ZÁVADOVÁ-JANČOVÁ, Katarína. Výtvarný profil Mauritza Langa. In ARS, roč. 6 – 8, 1972 – 
1974, s. 52 – 53.
47 SNA, HMBK, prot. 46, s. 70, prot. 47, s. 140, 402, prot. 48, s. 200, prot. 49, s. 247, 403.
48 SNA, HMBK, prot. 49, s. 426.
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Eleonóra v roku 1698 za Jána Krištofa von Herpfena (Herpffen), lekárnika v pevnos-

ti Komárno, a Mária Klára Prämerová v roku 1709 za Adama Heinricha Hartmana, 

vojenského kazateľa (Feldprediger) v dánskom kráľovskom regimente, ktorý slúžil 

v cisárskom vojsku.49 Zdá sa, že posledným doloženým členom bratislavskej vetvy 

Prämerovcov bola práve Kristína Eleonóra Prämerová († po 1715), ktorá po ovdovení 

zdedila po manželovi dom s pivovarom v Komárne. Neskôr sa vydala za šľachtica 

Karla Teodora Truntzu z Kronu (Truntza de Kron).50 Vetvu Prämerovcov žijúcu na 

bratislavskom Zuckermandli zobrazuje genealogická tabuľka.

49 Záznamy o svadbách sú v ev. a. v. sobášnych matrikách Bratislavy.
50 Archív Győrskeho biskupstva, Hodnoverné miesto Győrskej kapituly, prot. 16, s. 510; 
SNA, Filmotéka, Hodnoverné miesto Nitrianskej kapituly, prot. 91, s. 143.

Prämerovci v Uhorsku (základná genealógia)

 Wolfgang  Wilhelm

 ∞ 1589 – † medzi 1612 – 1615  ∞ 1602 – 1610

 radný Viedne, veľkoobchodník  viedenský obchodník

  ?

 Michal Andrej Alžbeta

 ∞ 1638 (1682?) ∞ 1638 – † medzi 1675 – 1680 ∞ 1638

 Barbora Reichartová I. Žofia Udvariová

  II. Kristína Plankenauerová

  1. manžel Wolfgang Geramb

 I. František Štefan Pavol Andrej Eva Žofia

 * cca 1645 – † po 1687 * 1648 * 1649 * 1655 * 1656

 Eva Zuzana Gerambová

 Max Gottlieb Eva Zuzana František Gottfried Kristína Eleonóra Mária Klára

 ∞ 1696 – 1709 * 1675 * 1677 * 1681 * 1684

  † po 1709  † po 1715 † po 1709

  Martin Gottman  I. Krištof v. Herpfen Adam H. Hartman

    II. Karol T. Truntza

    von Tron
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Gerambovci
Na prelome 17. a 18. storočia, po smrti Františka Prämera, sa kúria dostala do 

držby jeho vdovy Evy Zuzany Gerambovej. Rod Gerambovcov (písal sa aj Germ, 

Geram, Gerhaimb) patril nepochybne k uhorskej šľachtickej elite 18. a 19. storočia. 

Jeho členovia vynikli najmä vo vojenstve, ako aj v banskej správe a banskom pod-

nikaní (Banská Štiavnica, Hodruša).51 Ich vtedajší spoločenský status potvrdilo aj 

povýšenie do stavu ríšskych rytierov (1770) a následne barónov (1808). V Uhorsku 

im baronát uznali v roku 1817.52

Je zaujímavé, že vedecké práce si Gerambovcov všímajú len od 18. storočia, teda 

od obdobia, kedy začali byť významní v celokrajinskom meradle. Rod však získal 

ríšsku nobilitu v roku 1610 a uhorskú nobilitu už v roku 1647.53 Prvé storočie ich 

pôsobenia v Uhorsku tak doposiaľ nebolo podrobne genealogicky zmapované. Toto 

menej známe obdobie Gerambovcov je spojené s ich pôsobením v Bratislave, kde sa 

dostali do vzťahu s Prämerovcami a teda aj s našou kúriou.

 Do Bratislavy prišiel ako prvý z nich obchodník Wolfgang Geramb. Prvá zmienka 

o ňom z roku 1645 sa týka jeho sobáša s Kristínou, dcérou tunajšieho obchodníka 

a patricija Tobiáša Plankenauera.54 Oba rody boli šľachtické, avšak Plankenauerovci 

sa už mohli hrdiť aj uhorskou nobilitáciou, ktorú získali v roku 1627.55

Zdá sa, že pre ríšske obchodnícke rody, ktoré sa rozhodli usadiť v Uhorsku, bolo 

jej získanie dôležité, pretože sa o ňu pomerne rýchlo začali snažiť aj Gerambovci. 

Získali ju o dva roky po vyššie spomínanej svadbe, kedy panovník Ferdinand III. dňa 

15. júna 1647 vydal pre Wolfganga Geramba, jeho manželku Kristínu Plankenauero-

vú, ich syna Wolfganga Ferdinanda a Wolfgangovho brata Jána armálnu listinu.56

Rod v druhej polovici 17. storočia a na začiatku 18. storočia kúpil a vyženil 

v uhorskej metropole viacero nehnuteľností – podiely na domoch vo vnútornom 

meste, dom na Špitálskej ulici a dva domy vo Vydrici.57

Wolfgangových synov po jeho smrti vychovávali u Prämerovcov. Najstarší syn 

Wolfgang Ferdinand získal univerzitné vzdelanie a neskôr pôsobil tiež ako obchod-

ník. Oženil sa s Annou Zuzanou, dcérou bratislavského lekárnika Heinricha Gold-

füssa (Goldfuess), ktorý vlastnil známu lekáreň U Grifa na Sedlárskej ulici.58 Tento 

príbuzenský vzťah rodinu spriaznil s miestnou lekársko-lekárnickou komunitou. 

51 HERČKO, Ivan. Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia. Banská Štiavnica : Slovenské banské 
múzeum, 1995, s. 71. 
52 GUDENUS, János József. A magyarország főnemesség XX. századi genealógiája. Budapest : 
Natura, 1990, s. 436 – 438; KEMPELEN (IV., 1912), s. 293 – 294.
53 GUDENUS, ref. 55, s. 436.
54 AMB, Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, ev. a. v. matrika sobášených, rok 1645.
55 FAUST, Ovidius. I. Archív mesta Bratislavy, 1. Súpis erbových listín zemianskych.  
Bratislava : Mesto Bratislava (1938), s. 12 – 13.
56 NAGY, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, IV. Pest : Ráth, 
M., 1858, s. 365 – 366.
57 AMB, MMB, Spisy, šk. 119, fasc. K, šk. 659, súpisy majiteľov domov na predmestiach; ŠA 
v Bratislave, Župa Bratislavská I., Nobilitária, fasc. Geramb.
58 FEDERMAYER (2003), ref. 12, s. 165.
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Značne ovplyvnil nielen Gerambovcov, ale aj Prämerovcov. Nielenže sa Maximilián 

Wolfgang Geramb, príslušník nasledujúcej generácie, vyučil za chirurga-ránhojiča, 

ale aj jeho sesternice z rodu Prämer sa povydávali za lekárnikov.59

Bratislavskú vetvu Gerambovcov približujeme v pripojenej genealogickej ta-

buľke. Františka Gottlieba Geramba (* 1668), ktorý urobil kariéru v kráľovských 

službách ako úradník banskej komory v Banskej Štiavnici a stal sa predkom štiav-

nických Gerambovcov, predbežne nevieme zaradiť do tabuľky. Mohlo ísť tak o syna 

Wolfganga Ferdinanda Geramba, ako aj o syna jeho strýka Jána Geramba.60

59 AMB, Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, ev. a. v. matrika sobášených, rok 1714. 
60 KEMPELEN (IV., 1912), s. 293; FALLENBÜCHL, Zoltán. Állami (királyi és császári) 
tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Budapest : Osiris, 2002, s. 109.

Gerambovci vo Vydrici (základná genealógia)

Jakub

∞ 1610 – 1645?

mešťanosta Freistadtu

 Wolfgang Ján

 ∞ 1645 – 1661 ∞ 1647

 obchodník 

 Kristína Plankenauerová

 2. manžel Andrej Prämer 

 Wolfgang Ján Anna Anna Eva Ehrenreich Daniel Kristián

 Ferdinand Juraj Kristína Mária Zuzana Gottlieb Gottlieb Karol

 * 1646 * 1648 * 1650 * 1651 s. 1675 * 1655 * 1657 * 1659

 † po 1695  † po 1681  † 1721  † po 1674

 obchodník, právnik    František 

 Anna Žofia Goldfüssová   Prämer

 Žofia Kristína  Ferdinand Gottlieb  Max Wolfgang

 * 1676  * 1678  * 1681 – † po 1732

     bratislavský chirurg

     Johana Zuzana

     Rossbeutnerová

     potomkovia
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Ďalší majitelia kúrie
Koncom 17. storočia začali Prämerovci usilovať o predaj kúrie v Podhradí. Keďže 

nemáme dostatok informácií, nevieme posúdiť, či to bol dôsledok ich finančných 

ťažkostí alebo len úsudku, že ju už nebudú potrebovať. Predaja sa v mene svojich 

detí zhostila Eva Zuzana Gerambová. Po niekoľkých pokusoch o jej založenie sa 

nakoniec v roku 1709 vdova dohodla o odpredaji s cisárskym vojenským radcom 

barónom Krištofom Ignácom de Quarient.61 Tým sa pôsobenie Prämerovcov na Zuc-

kermandli skončilo a zakrátko sa vytratili aj z Bratislavy. Portálny súpis tejto metro-

poly z roku 1715 ani miestne súpisy šľachty z rokov 1754 a 1790 už rod neevidujú.

Barón de Quarient podhradskú kúriu vo svojich rukách dlho nedržal. Už v ro-

ku 1714 ju predal Jánovi Fridrichovi Weltishoferovi (Weltishoffer) a jeho príbuz-

ným.62 Tým sa kúria dostala opäť do držby miestneho rodu. Weltishoferovci boli 

významným meštianskym rodom na Zuckermandli. Išlo o bohatých obchodníkov 

a pivovarníkov, ktorí v roku 1710 získali uhorský šľachtický stav.63 Zdá sa, že kúpa 

starej kúrie súvisela s ich snahou o spoločenské etablovanie sa medzi bratislavskou 

šľachtickou komunitou. Neskôr, v 19. storočí, sa ako majitelia kúrie spomínajú Ko-

vačičovci (Kovachich, obr. 7).64

61 SNA, HMBK, prot. 52, s. 102.
62 SNA, HMBK, prot. 52, s. 494.
63 ÁLDÁSY – CZOBOR (IV., 1938), ref. 4, s. 351.
64 FIĽO – PÖSS – ŠILBERSKÝ, ref. 1, s. 25.

Podhradská cesta, hlavná ulica Zuckermandla. 
Repro z publikácie Premeny Zuckermandla
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Záverom sa ešte vráťme k pomenovaniu našej kúrie. Ako ukázal výskum, v po-

moháčskom období ju vlastnilo viacero rodov. Svoje meno však získala po šľach-

tickom obchodníckom rode Prämerovcov, ktorého členovia prišli na Zuckermandel 

v polovici 17. storočia z Rakúska. Išlo o relatívne bohatý, avšak spoločensky nie veľ-

mi významný rod. Je zaujímavé, že Prämerovci dali kúrii meno, hoci ju nepostavili, 

významnejšie neprestavali a vlastnili len jedno polstoročie. K pomenovaniu podľa 

nášho názoru dopomohla skôr náhoda. 

Keď v prvej tretine 18. storočia vo svojich Notíciách polyhistor Matej Bel opisoval 

uhorskú metropolu, dotkol sa krátko aj opisu Zuckermandla. Spomenul tamojšie 

šľachtické kúrie, pričom našu nazval kúriou Pramerovcov.65 Nie preto, že by boli 

jej staviteľmi alebo najvýznamnejšími vlastníkmi, ale jednoducho preto, lebo v tej 

dobe sa tak označovala. Bolo to len pár rokov po tom, čo ju Prämerovci predali. Jej 

noví vlastníci Weltishoferovci nemali vtedy ešte takú povesť, aby sa s kúriou spájalo 

práve ich meno. Z diela Mateja Bela sa potom tento názov kúrie dostal aj do prác 

mladších historikov a regionálnych bratislavských vlastivedcov a z nich ho v 20. 

storočí prebrali pamiatkári, ktorí kúrii dali dnešné pomenovanie.66

Prehľad majiteľov Prämerovskej kúrie 
v pomoháčskom období
pred 1584 – 1628: Rod Vörös (Veöreös de Nyék) a jeho dedičia

1625 – 1641: Štefan Udvari s manželkou Uršulou Haimerovou 

1641 – 1654: Štefan Udvari 

1654 – 1666: Žofia Udvariová (s manželom Andrejom Prämerom)

1666 – 1709: Prämerovci (Andrej, František, vdova Eva Zuzana Gerambová)

od 1709: Krištof Ignác barón de Quarient, neskôr Weltishoferovci

65 TIBENSKÝ, Ján (ed.). Bratislava Mateja Bela. Bratislava : Obzor, 1984, s. 213.
66 Archívny výskum k tejto štúdii bol podporený grantom Úradníctvo na Slovensku v rokoch 
1526 – 1848, VEGA-10-028-00.
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ROD RUDINSKÝCH Z RUDINY 
V 17. STOROČÍ A ZAČIATKOM 18. STOROČIA

Drahomír Velička

Pôvodným sídlom Rudinských, ako napovedá samotné ich meno, bola v stredo-

veku dolnokysucká obec Rudina. Išlo o starú zemiansku rodinu vlastniacu majetky 

v Rudine a v dnešnom Vadičove. Najstarší známi predkovia rodu sa spomínajú 

v polovici 14. storočia.1 Z 15. storočia poznáme ďalších dvoch členov rodu – Frica, 

spomínaného v roku 1408,2 a Michala, ktorý je v metačnej listine Krásna nad Kysu-

cou v roku 1417 uvedený ako homo regius.3 

Z Rudiny do Kysuckého Nového Mesta
Na začiatku 16. storočia dochádza k situácii, kedy Rudinskí definitívne opustili 

svoje staré rodové sídlo. V roku 1504 totiž Ján Rudinský, syn Mikuláša, odpredal 

všetok svoj majetok v Rudine so všetkými úžitkami a príslušnosťami majiteľovi Bu-

datínskeho panstva Gašparovi Suňogovi.4 Aké boli ďalšie osudy rodu, sa z doteraz 

známych písomností nedozvedáme. S najväčšou pravdepodobnosťou sa J. Rudinský 

po predaji svojej zemianskej kúrie usadil v neďalekom Kysuckom Novom Meste. 

Usudzujeme tak z toho, že v roku 1624 sa v mestskej knihe tohto mestečka stre-

távame so zápisom, ktorý potvrdzuje prítomnosť Mikuláša Rudinského vo funkcii 

mestského boženíka a v neskoršom období aj richtára mesta.5 Mikuláša Rudinského 

spomínajú pramene v polovici 17. storočia (1651) aj ako panského úradníka.6 Keďže 

zemania sa obvykle presadzovali v úradníckych funkciách a v správe feudálnych 

1 Magyar Országos Levéltár, Budapešť (MOL), DL 87 924.
2 MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár II/2. Budapest : Akadémiai kiadó, 1958, 
Nr. 6426.
3 Super quo fidelitati vestre firmiter parecipimus et mandamus, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, quo praesente Nicolaus vel Petrus de Poroba, aut 
Michael de Rugina... MOL, DL 88 056.
4 Joannes, filius condam Mick de Rudina ... totalem portionem suam possessionariam in 
possessione Rudina praedictam in comitatu Trenchiniensi existentem, habitam cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis, quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, aquis, 
pratis ... egregio Gaspari Szunyogh de Jeszenicze pro ducentis et sexaginta florenis auri 
hungaricalibus veri et justi penderis plene iam ut dixit ab eodem habitis et levatis dedisset, 
vendidisset et aedscripsisset, immo dedit, vendidit et aedscripsit ... MOL, DL 88 953.
5 Anno Gratia 1624, die 1 Maji, judice existente Joanne Diuraňa, thesaurario oppidano 
Georgio Fabiano, senatoribus vero Nicolao Kutačz, Nicolao Bielek, Nicolao Rudinsky ... Anno 
1638, die 17 Aprilis, na roskaz Welikomožnych Panow Szuniogh Gasspara, Szuniogh Miklussa, 
Szuniogh Andrassa, za fogtowstwi Mykolassa Rudinskeho ... Štátny archív v Bytči (ďalej len 
ŠA Bytča), pobočka Čadca, Mestečko Kysucké Nové Mesto, Mestská kniha, Nr. V, s. 23 a 207.
6 Casparus Hrabovsky protestationes factas, kdežto nayprwey priwedl nas na to misto w 
wlastnem chotarj krasnianskem, kdežto uredniczj panuw Szunjoghuw, tak reczeny Andreas 
Ďurana, Andreas Kratky a Rudinsky ... Protestatio et oculata Domini Wesseleny contra 
Baronem Franciscum Revay et possessores arcis Budetin. ŠA Bytča, Trenčianska župa I., 
possessiones Žilina, kr. 69, inv. č. 363, Nr. 36.
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panstiev, považujeme Mikuláša Rudinského, na základe vyššie spomenutých doku-

mentov, za priameho potomka zemanov z Rudiny. I ďalšie osudy tejto rodiny, usa-

denej od 16. storočia v mestečku Kysucké Nové Mesto naznačujú, že išlo skutočne 

o zemiansku rodinu, hoci bez vlastnej kúrie.

Mikuláš Rudinský bol v 1. polovici 17. storočia bezpochyby váženým občanom 

mesta, zastával popredné funkcie v jeho správe. Predpokladáme, že sa narodil oko-

lo roku 1590 v Kysuckom Novom Meste. Za manželku mal Zuzanu Lieskovanovú.7 

Viackrát sa spomína ako mestský boženík či prísažný, no pôsobil aj ako richtár. 

Regionálny historik Karol Točík v jednej zo svojich rukopisných prác uvádza, že 

Rudinský bol tiež pisárom na Budatínskom panstve. V roku 1653 sa mal dostaviť 

ako svedok v spore medzi Gašparom a Imrichom Suňogom ohľadom práva výčapu 

v Horelici, kde mali Suňogovci krčmu v dome istého Matláka. Suňogovci mali vraj 

takú dohodu, že každý bude po dobu štyroch mesiacov čapovať striedavo v Čadci, 

Horelici a v Kysuckom Novom Meste. Keď sa ich sestra Júlia vydá, jej diel pripadne 

Gašparovi. Takto znejúcu dohodu mal dosvedčiť Mikuláš Rudinský s tým, že bola 

uzatvorená v roku 1634.8 

Z iných prameňov vieme, že v roku 1634 skutočne došlo k deleniu Suňogovského 

majetku medzi potomkov Gašpara, Ondreja, Imricha a sestru Júliu. Preto uvedenú 

informáciu považujeme za hodnovernú, hoci samotný dokument o spore pri výčape 

medzi bratmi Gašparom a Imrichom nám nateraz nie je známy. Otázne však je, ako 

K. Točík dospel k názoru, že Mikuláš Rudinský bol panským pisárom. Vďaka jeho 

postaveniu možno takmer s istotou tvrdiť, že bol gramotný. Škola v tom čase existo-

vala aj v samotnom Kysuckom Novom Meste. K. Točík neuvádza, že by sa Rudinský 

v listine priamo spomínal ako pisár, uvádza ho len ako svedka. To, že svedčil, však 

ešte nemusí znamenať, že pôsobil na Budatínskom panstve ako pisár, hoci vylúčiť 

sa to nedá. Ako panský úradník, konkrétne úradník Ondreja Suňoga bez bližšej špe-

cifikácie, sa Mikuláš Rudinský spomína v roku 1640.9 V roku 1648 sa v záznamoch 

mestskej knihy uvádza vo funkcii provizora-správcu.10 

Ak by sme mali sumarizovať kariéru Mikuláša Rudinského, možno tvrdiť, že 

v 20-tych a 30-tych rokoch 17. storočia pôsobil ako prísažný, vo funkčnom období 

1637-38 bol richtárom, potom opäť mestským prísažným a naviac aj správcom na 

majetkoch Ondreja Suňoga. Poslednýkrát je písomne doložený vo funkcii mestského 

7 Archív literatúry a umenia SNK, Martin (ďalej len ALU SNK), sign. A 1256: Holuby, Jozef 
Ľudovít. Materiály k dejinám cirkvi ev. a. v. v stolici Trenčianskej V/I. Rkp., s. 224. 
8 Literárny archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave (ďalej len LA SSV), f. 333, č. 4: Točík, Karol. 
Obyvatelia Turzovky, Olešnej, Vysokej, Podvysokej, Dlhej, Turkova r. 1694 – 1702. Rkp., s. 31 
– 32.
9 Anno 1640, 20 julii S powolenim Nicolausa Rudinskeho, urednika na ten čas geho Milosti 
Pana, Pana Szunyogh Andrassa … Ref. 5, s. 250.
10 Anno Domini 1648, die 5 Februarii Ad instantiam Spectabilis ac Magnifici Domini Domini 
Andreae Sziuniogh, pro tempore provisor ejusdem domini Nicolaus Rudinsky žalobu wede na 
Andrassa, sina Chechuloweho. Ref. 5, s. 470.
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prísažného v roku 1644.11 Zomrel v období 1653-54. V roku 1658 sa spomínajú jeho 

deti a Mikuláš je už uvedený ako requiescens.12 K takémuto datovaniu Rudinského 

smrti nás privádza záznam o spore medzi jeho dcérami a Jánom Čelkom o rudin-

skovský grunt v roku 1658. Uvádza sa v ňom, že Mikulášov syn Juraj predal sporný 

pozemok Ondrejovi Suňogovi, ktorý ho ďalej predal Jánovi Čelkovi. V čase predaja 

Suňogovi sa ako kysuckonovomestský richtár spomína Martin Lacko.13 Lacko bol 

richtárom v Kysuckom Novom Meste niekoľkokrát, z nášho hľadiska je ale dôležité 

jeho funkčné obdobie v rokoch 1653-54, kedy máme ešte doloženého aj Mikuláša 

Rudinského – v roku 1653 ako svedka.

Z historických prameňov zisťujeme, že Mikuláš Rudinský mal pravdepodobne 

sedem detí – syna Juraja, dcéry Zuzanu, Annu, Barboru, Katarínu, Dorotu a Žofiu.14 

Zuzana sa vydala v roku 1666 za Juraja Chudého, syna kysuckonovomestského 

mešťana Jána Chudého. Jej manžel bol učiteľom evanjelickej školy a cirkevnej obce 

v Kysuckom Novom Meste.15 

11 Ref. 5, s. 373.
12 Anno ut supra die eadem ut supra Uyhely ad fluvium Kiszuczam in domo egregis Domini 
Georgii Szluka, pro tempore iudicis ordinatis oppidi praetacti coram sequenti senatu ejusdem 
loci filiarum quorum requescentis Nicolai Rudinsky ut pote Annae, Barbarae, Catharinae, 
Dorothae et Zophiae ... Ref. 5, s. 545.
13 Ref. 5, s. 545.
14 Holuby spomína syna Juraja, o ostatných deťoch vieme z matrík a mestskej knihy 
Kysuckého Nového Mesta. Porovnaj ref. 12.
15 ŠA Bytča, Zbierka cirkevných matrík (ďalej len ZCM), matrika sobášených Kysucké Nové 
Mesto, inv. č. 413.

Zápis v mestskej knihe Kysuckého Nového Mesta z roku 1638, ktorý dokladá Mikuláša 
Rudinského vo funkcii richtára tohto mestečka (Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca)
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Juraj Rudinský a jeho rodina
Rudinského syn Juraj sa stal najskôr rektorom v Kysuckom Novom Meste a ne-

skôr evanjelickým farárom v Čadci.16 Tento jediný mužský potomok Rudinského 

sa narodil pravdepodobne okolo roku 1620 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na 

tunajšej evanjelickej škole (pod vedením Štefana Jelenia), na ktorej potom v rokoch 

1652-54 pôsobil ako rektor. Pätnásteho marca 1654 ho vysvätili za kňaza.17 V tom 

čase bola práve uprázdnená evanjelická fara v Čadci (dovtedajší farár Matej Platani 

mal od svojho ustanovenia do funkcie v roku 1620 neustále problémy so seniorom 

Štefanom Krušpierom). Juraj Rudinský sa stal jej novým farárom. Na žilinskej kon-

gregácii 27. januára 1655, za predsedníctva superintendenta Joachima Kalinku, bol 

prijatý do Hornotrenčianskeho kontubernia (zboru evanjelických kňazov, neskoršie-

ho seniorátu). Už v roku 1659 však proti nemu vystúpil nový kysuckonovomestský 

farár Ondrej Jakši s tým, že mu odmieta vyplácať povinných 12 zlatých (každoroč-

ne). Kontubernium odkázalo žalobcu na superintendenta a záležitosť viac neriešilo. 

Na partikulárnej kongregácii kontubernia 17. júna v Žiline Rudinskému veľmi zazlie-

vali, že sa neprišiel osobne zastať istej Justíny Šlahorovej, prípad rozsobáša ktorej 

riešili. Juraj Rudinský nebol prítomný ani na generálnej kongregácii evanjelickej 

cirkvi v Žiline 18. februára 1671. V Čadci pôsobil pravdepodobne až do roku 1672, 

kedy ho z fary (prívrženci protireformácie) násilím vyhnali.18 

Jeho ďalšie osudy boli veľmi pohnuté. V roku 1674 odišiel ako exulant do 

sliezskeho Brehu (Brzeg, dnes asi 40-tisícové mesto v Opolskom vojvodstve na ju-

hozápade Poľska). Onedlho ho nasledovala aj jeho manželka a deti. Mali spolu tri 

deti: dvoch synov – Juraja a ďalšieho, ktorého meno nepoznáme – a dcéru Barboru. 

Manželka (asi Barbora)19 tu, vo vyhnanstve v Brehu, v roku 1676 podľahla chorobe 

a tu bola aj pochovaná. Starší syn Juraj sa vrátil do Uhorska, konvertoval a stal sa 

dokonca katolíckym kňazom-licenciátom. Obstaral otcovi reverz ad domi securam 

mansionem (na bezpečný pobyt v pôvodnej vlasti), aby sa aj on mohol vrátiť domov 

(tento dokument mu mal zaručiť, že ho nebudú postihovať za jeho náboženské pre-

svedčenie). Vrátil sa 30. septembra 1676 do Kysuckého Nového Mesta, kde potom žil 

prostým sedliackym životom.20 Dátum jeho smrti nie je známy. 

Barbora sa vydala 23. februára 1677 za Mikuláša Sluku, syna zemana Juraja Sluku 

z Kysuckého Nového Mesta,21 čo môže byť ďalší doklad o tom, že rodina Rudinských 

16 Ref. 7, s. 224.
17 Ref. 7, tiež pozri PARÁČOVÁ, Andrea. Evanjelické Kysuce a rekatolizácia. In Terra 
Kisucensis I : Zborník prednášok z vedeckej konferencie Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu 
storočí. Turzovka 2008, s. 49.
18 Ref. 7, s. 220, 223.
19 Vychádzame len z toho, že ich dcéra sa volala Barbora. V tejto rodine bolo veľmi 
obľúbené pomenovávať deti po rodičoch.
20 ALU SNK, sign. MJ 726: Burius, Joannes: Micae historico-chronologicae evangelico-
pannonicae. Rkp., s. 699.
21 ŠA Bytča, ZCM, Matrika sobášených Kysucké Nové Mesto, inv. č. 413: 1677 die 23 Februarii 
copulati Generosus adolescentus Generosis Georgii Sluka filius et Georgii Rudinski quondam 
predicantis Chacensis filiam Barbaram.
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si svoj zemiansky status alebo povedomie o ňom ešte stále uchovávala. Slukovci 

boli do šľachtického stavu povýšení v roku 1622 kráľom Ferdinandom II. Ešte v tom 

istom roku publikovali svoju výsadnú listinu na kongregácii Trenčianskej stolice.22 

Viacerí z nich boli verejne činní. Napr. Gašpar Sluka bol v roku 1636 richtárom 

Kysuckého Nového Mesta.23 Mikulášov otec Juraj takisto pôsobil vo verejných funk-

ciách, napr. v roku 1652 bol richtárom, v roku 1658 prísažným.24

Syn Juraj Rudinský ml. sa po návrate do Uhorska usadil trvalo v Turzovke, kam 

prišiel asi v 80-tych rokoch 17. storočia. V roku 1688 ho máme prvýkrát doloženého 

ako farára-licenciáta v spomínanej farnosti, ktorého vizitátor opisuje ako dobrého 

katolíka.25 No o jeho prítomnosti v Turzovke vieme už v roku 1686, kedy kúpil od 

Juraja Zapeklého štvrtinu zapeklovského gruntu. V listine sa jasne píše, že Juraj sa 

chce v Turzovke usadiť.26 Vo funkcii kňaza-licenciáta tu pôsobil až do roku 1694, 

kedy bol do Turzovky inštalovaný riadne vysvätený kňaz Juraj Jozef Ribáni.27 

Ešte predtým však, v roku 1692, zásluhou Juraja Rudinského ml. postavili v Tur-

zovke nový drevený kostol, dedikovaný sv. Alžbete Uhorskej.28 Bol to významný 

22 FEDERMAYER, Frederik. Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. 
Bratislava : Hajko a Hajková, 2000, s. 223 – 224.
23 Anno 1636, die 18 Junii, in praesentia generosi Domini judicis oppidi Uyhel Caspari Sluka… 
Ref. 5, s. 193.
24 Ref. 5, s. 503 a 19.
25 Diecézny archív v Nitre (DA Nitra), Kanonická vizitácia Turzovky z roku 1688.
26 Pán Georgius Rudinsky a Jirík Zapekly, obidva obyvatele poctivej dediny Turzowky a dokonanie 
strany kupy a prodaje jednej čtrvtiny gruntu Zapeklovskeho oznamili: takže Pán Georgius 
Rudinsky usilujice se tu na Turzowce susedom obstavat a sveho poctiveho chleba svymi domacimi 
vyhledavat, ano od takovej zbyvky Osvicenej Velikomožnosti Paniej zbyvat, učinil zmluvu 
s Jirikom Zapeklym a kupil jest se všeckymi prinaležitostiami, rolami, lukami Zatoky rečene 
od starodavna k tejže čtvrti prinaležejicimi, s dvoma izbičkami nemazanymi, toliko i s dvema 
chlevy, pod jednim prikrytim, bez zahrad a plotuv, jednu čtvrť gruntu tohoš Zapeklovskeho, na 
kterej čtvrti nekdy Adam Zapekly sedel a zbyval za pet a dvacet tolaruv No. 25, mimo tej starej 
chalupky, za kteru rovne pul šesta tolara dal na dobrej a bežicej minci, takže hotovych penez 
dano jest tricet i pul tolara. ŠA Bytča, Zbierka obecných písomností – Turzovka.
27 VELIČKA, Drahomír. Obdobie od založenia farnosti do roku 1848. In Farnosť Turzovka. 
Turzovka : Spolok priateľov Turzovky a Farský úrad Turzovka, 2006, s. 62.
28 Ecclesia ex fundamento noviter erecta absque turri per Reverendum Dominum Georgium 
Rudinski, parochum licenciatum Anno 1692. Res ecclesiae Thurzovkensis 1694. Archív 
farského úradu v Turzovke. Preklad dokumentu publikoval VELIČKA, Drahomír. Magnificat 
anima mea Dominum : 250 rokov kostola 1759 – 2009. Turzovka : Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Turzovka, 2009, s. 58 – 59.

Podpis Juraja Rudinského pod kontuberniálnymi zákonmi z 27. januára 1655, 
odpis J. Ľ. Holubyho (Archív literatúry a umenia SNK, Martin)
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počin vo farnosti, na základe ktorého dostal Rudinský v Turzovke isté privilégiá. 

Tradícia hovorí, že práve za zásluhy, ktoré vykonal ako licenciát pre farnosť, sa po 

príchode riadneho kňaza stal kostolníkom. Takto založil líniu kostolníkov z rodu 

Rudinských, ktorá mala svoju kontinuitu až do roku 1926. 

O kňazskom pôsobení Juraja Rudinského mladšieho
V súvislosti s Jurajom Rudinským ml. narážame na interesantné informácie, 

ktoré dokresľujú jeho misijné pôsobenie. Alexander Klayber, tešínsky kanonik a de-

kan, vo svojom liste z 3. júna 1687 o ňom píše, že nedávno konvertoval na katolícku 

vieru, po čom zastával funkciu kantora pri žilinskom kostole. Z listu ďalej vyplýva, 

že predtým bol „luteránskym“ kazateľom, podnikal cesty do Sliezska, počas ktorých 

navádzal tamojších veriacich, aby prestúpili na evanjelickú vieru. Bez povolenia mal 

tiež sobášiť v dedine Predmier (dnešnej Turzovke).29 

Juraj teda konvertoval asi v roku 1686, v čase, keď sa natrvalo rozhodol usadiť 

v Turzovke. Aj kanonická vizitácia z roku 1688 spomína, že farárom-licenciátom 

sa stal len nedávno.30 Pred konverziou bol, rovnako ako jeho otec, evanjelickým 

kazateľom a, ako to vyplýva z listu tešínskeho dekana, pôsobil v oblasti Turzovky 

a v kysucko-sliezskom pohraničí. Po konvertovaní bol istý čas kantorom v Žiline, 

no keďže v Turzovke mal kúpenú usadlosť, bolo pre neho ťažké chodievať do Žiliny. 

Preto predpokladáme, že v tejto funkcii neostal dlho. Nakoniec už v roku 1688 ho 

vizitátor spomína vo funkcii turzovského farára.

Predchádzajúce, evanjelické pôsobenie Rudinského v Turzovke žilo v ľudovej tra-

dícii ešte aj v 1. pol. 20. storočia.31 Regionálny historik Karol Točík vo svojich rukopis-

ných dielach dokonca citoval akési jeho zápisky, ktoré mali charakter kronikárskych 

záznamov.32 V súčasnosti nevieme, či sa zachovali, prípadne kde sa nachádzajú. Ne-

sporne by boli veľmi cenným prameňom k dejinám Turzovky v 2. pol. 17. storočia.

29 Alexander Klayber, canonicus und dechant in Teschen, richtete am 3. Juni 1687 an den 
Superior P. Martin Gruner folgendes Schreiben. Notum est, quidam Georgius Rudzinski, olim 
ad fidem catholicam conversus et postea ad officium cantoris penes ecclesiam Solnensem in 
Hungaria promotus, ipso suadente diabolo perversus a fide orthodoxae apostaverit et larvam 
lutherani praedicantis perperam indutus, in re lupus rapax, in villa Przedmierz uno milliari 
post Czacza sita, ubi opificem alias agit, degens in partes Silesiae passim excurrat, animas 
nostrae spirituali commissas seducat. Accedit Georgius Rudzinski hujates ad se pro copulis 
matrimonialibus in villam Przedmierz recurrentes Lutheranos non examinatis ullis canonicis 
impedimentis et sine licentia legitimorum parochorum copulare praesumat. Impensissime 
rogo et oros esse alicui ex modo in Hungariam transeuntibus regimini caes. conjungat, iter 
in villam Przedmierz arripiat et cum auxilio militarium virorum scelestum hunc raptivam 
ad propugnacula Jabluncoviensia deduci procuret. RADDA, Karl. Materialien zur Geschichte 
des Protestantismus im Herzogthum Teschen. Teschen : Comissions Verlag der k. k. 
Hofbuchhandlung Karl Prochaska, 1885.
30 Hanc ecclesiae praeest Reverendus Frater Georgius Rudinski, licentiatus recenter ex 
Paredicante bonus catholicus factus. Porovnaj ref. 25.
31 Vo farskej kronike nachádzame zápis: Iba tu ešte bola skupina luteránov, ktorí tu mali 
aj školu a modleníka Rudinského, ktorý odbavoval bohoslužby. Archív Farského úradu 
Turzovka, Farská kronika Turzovka.
32 LA SSV, f. 304, č. 10: Točík, Karol. Historia domus. Rkp.
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Juraj Rudinský mladší sa 29. januára 1702 oženil (v turzovskom kostole) s dcérou 

turzovského richtára Juraja Marala – Žofiou. Podľa zachovaných matrík mali spolu 

4 deti – dcéry Dorotu, Annu, Žofiu a syna Juraja. Kedy Juraj Rudinský ml. zomrel, 

nevieme presne, ale predpokladáme, že to bolo okolo roku 1736, presnejšie po tomto 

roku, pretože ešte v tom čase sa spolu s manželkou spomína ako krstný otec pri 

jednom krste.33

K ďalším výskumom
Ďalšie výskumy, týkajúce sa Rudinských, sťažuje útržkovitosť dostupných in-

formácií. Nateraz takmer neriešiteľnou a otvorenou ostáva napr. otázka, kto vyko-

nával kostolnícku funkciu v Turzovke po smrti Juraja Rudinského ml. Podľa údajov 

z matrík mal tento Juraj synov Juraja a Antona Jozefa. V roku 1757 sa však v kos-

tolníckej funkcii v Turzovke nespomínajú oni, ale istý Štefan Rudinský.34 Ten však 

podľa dátumu narodenia (* 13. 12. 1725)35 nemohol byť v čase smrti Juraja ml. na 

vykonávanie tejto funkcie spôsobilý. Vieme o ňom, že bol synom Jozefa a Kataríny 

Rudinských. Je možné, že jeho otec (tento Jozef) bol Jurajovým bratom, tým synom 

33 ŠA Bytča, ZCM, matrika narodených Turzovky, inv. č. 1212.
34 ŠA Bytča, Panstvo Bytča-Strečno, Zápisnice o majetkovo-právnych pokonaniach 
poddaných, inv. č. 235 II C1.
35 ŠA Bytča, ref. 33.

Časť genealógie Rudinských

Mikuláš Rudinský

* okolo 1590 † medzi 1653-54 

Zuzana Lieskovanová

 Juraj st. Zuzana Anna Barbora Katarína  Dorota Žofia

 Barbora(?) Juraj Chudý

 Juraj ml. Jozef(?) Barbora

 Žofia Maralová Katarína Mikuláš Sluka

 oo 29. 1. 1702

 Dorota Anna Žofia Juraj Anton Jozef

 Juraj Štefan Katarína
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Juraja Rudinského staršieho, o ktorom sa Burius vyjadril, že o ňom nič nevie.36 

Usudzujeme, že keď si starší brat urobil v Turzovke dobré meno, mladší sa za ním 

prisťahoval. A vďaka strýkovým zásluhám mohla potom kostolnícka funkcia „pre-

skočiť“ na synovca. Tieto skutočnosti však zatiaľ nevieme jednoznačne potvrdiť.

Dejiny rodiny Rudinských sú veľmi zaujímavé. Bola to rodina s neobyčajne 

posplietanými osudmi svojich členov. V ich skúmaní pokračujeme – tak v staršom 

období, kedy členovia rodu boli ešte vlastníkmi kúrie v Rudine, ako aj v mladšom 

období, kedy už pôsobili v hornokysuckej Turzovke.

36 Reverendus Georg Rudinsky, minister Czatczensis, in confinio Silesiae cum his Bregam 
appulit. Venit post et, cum filiis duobus (major natus reversus in patriam apostata factus, de 
altero ignoro)... ALU SNK, ref. 20, s. 699.
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DENNÍKY A OSUDY CLEMENTISOVCOV

Libor Bernát

O charaktere a pramennej hodnote denníkov z obdobia humanizmu a renesancie 

sme sa stručne zmienili už v predchádzajúcej štúdii o rode Túrskych.1 Na rozdiel od 

Túrskeho, prípadne iných denníkov, predstavujú diáriá Juraja a Zachariáša Clemen-

tisovcov dva samostatné, chronologicky nadväzujúce (sčasti súbežné) texty dvoch 

členov jednej rodiny – otca a syna. Uložené sú v Slovenskej národnej knižnici – Archíve 

literatúry a umenia (signatúra MJ 303) pod názvami Diarium Georgii Clementis a Dia-

rium Zachariae Clementis. Ich odpisy sa dajú nájsť aj v objemnom diele Mateja Šuleka 

Variae superintendentales et aliorum matriculae atqvediiaria, nec non Catalogi eccle-

siarum, superintendentium, fautorum & persecutorum ecclesiae aliaque ad historiam 

eccl. spectantia...“ (na fóliách 297 – 303) v archíve Generálneho biskupského úradu 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (v Bratislave), bez evidenčného čísla. Kedy vznik-

li, nevieme. Údaje z týchto denníkov použili aj tvorcovia známej Gymnasiologie.2

Charakter denníkov Juraja a Zachariáša Clementisovcov
Diárium Juraja Clemetisa vznikalo od prvých dvoch decénií 17. storočia do roku 

1656 a odráža udalosti obdobia formovania, budovania a upevňovania evanjelickej 

cirkvi na území dnešného Slovenska, tiež snahy katolíckej cirkvi získať stratené 

pozície, búrlivé ohlasy stavovských povstaní. Jeho záznamy sú obšírnejšie, avšak 

nepravidelné. Záznamy jeho syna sú naopak pravidelné, vyznačujú sa veľkou 

úspornosťou až strohosťou (do jedného riadku často vtesnal informácie aj o dvoch 

udalostiach), tiež presnosťou (pri narodeniach detí a iných udalostiach často uvádza 

aj konkrétnu hodinu). Tieto pochádzajú z obdobia 1635 – 1686.

Oproti iným autorom diárií tohto obdobia boli Clementisovci upriamení viac na 

svoje bezprostredné okolie. Zriedkakedy zachytávali udalosti mimo regiónov, v kto-

rých pôsobili. Informujú hlavne o svojich príbuzných, o bežnom živote kňazov, uči-

teľov a ďalších drobných vzdelancov. Na základe týchto údajov sa pokúsime priblí-

žiť príbuzenské vzťahy Clementisovcov, prostredie a udalosti, ktoré zaznamenali.

Clementisovci
Clementisovci sa v prameňoch a literatúre uvádzajú aj pod menami Clementius 

alebo Klementis.3 Juraj Clementis (autor denníka) sa narodil v Prievidzi v roku 

1 BERNÁT, Libor. Rod Andreja Túrskeho vo svetle jeho denníka. In Genealogicko-heraldický 
hlas, roč. 18, 2008, č. 2, s. 28 – 37.
2 Slovenská národná knižnica Martin, Archív literatúry a umenia (ALU SNK), Rezik, Joannis 
– Matthaeides, Samuel: Gymnasiologia..., sign. J 1967 a J 1968. Dielo vyšlo tlačou pod 
názvom REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel. Gymnaziológia. Bratislava : SPN 1971.
3 DROBNÝ, Ján Pavol: Evanjelickí slovenskí martýri (mučeníci). Liptovský Mikuláš : 
Tranoscius, 1929, s. 53. REZIK – MATTHEIDES, ref. 2, uvádzajú, že ich pôvodné meno bolo 
Kleban.
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1590. Jeho otec Tobiáš Kleman (Kleban), prievidzský mešťan, a matka Zuzana Matuš-

kovičová (Matusskovich)4 mali okrem neho ešte päť detí: staršieho Tobiáša a mlad-

ších Štefana, Jána, Dorotu a Katarínu, ktorú Juraj vo svojom denníku označuje ako 

pūpilla (dievčatko, sirotu). 

Juraj Clementis študoval na prievidzskej škole u rektorov M. Marikovského a M. 

Šramka, okrem toho tiež súkromne u Andreja N. a Juraja Sováka. Na prievidzskej ško-

le mu neskôr prednášali aj rektori Rafael Hrabec (Hrabécius), Baltazár Demiani a ich 

kolegovia Matej Platany, Matej a Melchior Sartorisovci. Na želanie otca sa začal priúčať 

tkáčskemu remeslu, po niekoľkých mesiacoch sa však znova vrátil do školy. 

V roku 1605 mu zomrela matka. Otec sa potom oženil s Juditou Pikheuovou 

a prišiel takmer o celý majetok. Proti jeho vôli chlapec odišiel spolu s kantorom 

Tobiášom Christoforidesom z Prievidze, Jánom Krmanom starším a inými chlapcami 

v roku 1607 na vyššie štúdiá do Prešova. Tu študoval u Melchiora Roháča, Daniela 

Goltzia (Coleczy), ktorý vyučoval filozofiu, a kolegu Daniela Kozmanyho. Z učite-

ľov spomína ešte kantora Ambróza Peška (Poesk, Peschek), ktorému tiež pomáhal. 

O všetkých učiteľoch sa vyjadroval s veľkou úctou. Na štúdiá si zarábal aj podomo-

vým žobraním – bol mendíkom (mendikantom), čo bolo vtedy u detí z meštianskych 

aj iných rodín bežné. Jeho postavenie sa zlepšilo asi po troch mesiacoch, keď sa stal 

vychovávateľom Jána, syna tamojšieho mešťana Jána Steinmetza (Steimetz). 

Na otcovo naliehanie sa Juraj vrátil do Prievidze k rektorovi Serafínovi Vilhel-

miovi (Volhelm, Vilhelmus, Vilhelmi). Naznačuje, že kvôli problémom s nevlastnou 

matkou, si opäť musel vypomáhať mendikáciou. V roku 1610 odišiel spolu so Štefa-

nom Regisom na školu do Bánoviec nad Bebravou, ktorej rektorom bol v tom čase 

magister Eliáš Ursíni z Delitscha pri Meissene (pôvodným menom Bär s prímením 

Misnicus). Počas jeho pôsobenia zaznamenala bánovská škola rozmach a priradila sa 

k popredným v Uhorsku.5 Clementis uvádza, že Ursíni sa tešil z úspechov svojho 

žiaka a zahŕňal ho láskou.

30. septembra 1611 odišiel Juraj Clementis spolu s Jánom a Jurajom Hankoviovcami 

do Košíc, kam prišli 11. októbra. Ján Bocatius a Ján Colmilius (Colmitius) ho ustanovili 

za seniora školy (správcu študentov). Kvôli závisti spolužiakov a zdravotným ťažkos-

tiam (mal zimnicu) však neskôr odišiel do Prešova. Po zotavení prijal miesto v školskej 

službe a 19. októbra 1612 prišiel do Žiliny, kde učil po boku rektora Adama Korodiniho 

(Coroda, Corodiny, Corradini). Clementis neuvádza, v akej funkcii pôsobil.6 Mená 

ostatných tunajších pomocných učiteľov poznáme až po roku 1612. Ján Rícius (Rhitius, 

Rhitschius, Ritsius) z Banskej Bystrice bol tu roku 1613 kolegom a Ján Langius Frivald-

ský (Lang, Langi) okolo r. 1614 kantorom. Samotný Clementis ich nespomína.

4 V zátvorke sú uvádzané rôzne formy priezvisk – maximálne tri varianty. Kurzívou 
napísané priezviská sú prevzaté z rukopisov.
5 O tom pozri BERNÁT, Libor. Školstvo v hradňanskom (záhorskom) senioráte v 16. – 17. 
storočí. In Pedagogická revue, roč. 55, 2003, č. 4, s. 378 – 391.
6 O tom pozri BERNÁT, Libor. Dejiny školstva v hornotrenčianskom senioráte v 16. a 17. 
storočí. In Pedagogická revue, roč. 53, 2001, č. 1, s. 62 – 76.
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V roku 1614 sa Juraj Clementis dostal do Jihlavy, kde sa vzdelával pod vede-

ním Pavla Müllera, magistra filozofie a teológie z Hamburgu, vtedajšej pedagogickej 

špičky v Čechách a na Morave. Mimoriadne stroho píše o pobyte v Prahe a o bakala-

túre. V Jihlave, kam sa vrátil, ho 10. júna 1615 zastihol list od rektora Jakuba Maj-

tána (Maytan) a o dva dni neskôr toto mesto opustil.7 Znovu sa vrátil do Prievidze, 

kde (na tunajšej škole) pôsobil ako kolega a kantor.

Rodina a kňazské pôsobenie Juraja Clementisa
Superintendent Izák Abrahamides Ponický poslal v máji 1616 svojho diakona 

Vavrinca Sartoria za Clementisom s otázkou, či by prijal funkciu správcu školy 

v Bojniciach. Ešte v tom istom mesiaci sa Clementis stal jej rektorom a zostal tu dva 

roky. 23. mája 16188 prešiel do Bánoviec nad Bebravou, kde pôsobil ako konrektor 

popri kazateľovi Izákovi Hadíkovi (Hodikius Heliseus, Hodik) a rektorovi Izákovi 

Lánim.9 27. septembra toho roku sa v Bojniciach oženil s Rebekou Krmanovou, 

dcérou Jána Krmana staršieho (o udalosti sa nerozpisuje, nepoznáme ani mená 

svedkov). Mali spolu deväť detí – päť synov a štyri dcéry. Podobným spôsobom, len 

jedinou vetou, zaznamenal úmrtie svojho otca: „Smrť otca Tobiáša Clementisa práve 

tak (v tomto – L. B.) roku, 17. októbra prišla.“ Zato o vlastnej ordinácii (vysvätení 

za kňaza do Súľova), zlomovom bode svojho života, písal obšírnejšie a uvádza aj 

významnejšie zo zúčastnených osôb. Slávnosť sa konala 14. februára 1620 v Bytči. 

Clementisa ordinoval superintendent Ján Hadík.10 Prítomní boli tiež ďalší zástupco-

via Hornotrenčianskeho kontubernia (seniorátu) – senior Štefan Krušpier (Kruspicz), 

kysuckonovomestský farár, dekan Michal Križan, žilinský farár, a notár Tomáš 

Francisci, farár v Predmieri. 

V tom istom mesiaci (v roku 1620) sa Juraj Clementis aj s rodinou presťahoval 

na faru do Súľova. Do tohto momentu je jeho diárium pomerne podrobné, s množ-

7 O jihlavskej škole a jej vzťahu k Uhorsku pozri BERNÁT, Libor. Jihlavská škola a Uhry 
v 16. a na počátku 17. století. In Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl společenských věd, roč. 
15, 2006, s. 43 – 65 a o jihlavskej škole a jej učiteľoch MAREK, František. Humanistická 
škola v Jihlavě. In Sborník Pedagogického institutu v Jihlavě I. Studie ze společenských věd. 
Praha, SPN 1962, s. 275 – 315.
8 Ústredný archív ECAV na Slovensku, Bratislava, Triplicis ordinis matriculae ordinatorum, 
a r(evere)ndissimis dominis superintendentibus…, bez ev. č. (ďalej Triplicis ordinis), f. 143. 
Gymnaziológia uvádza aj list z 1. 10. 1618, adresovaný Jánovi Lochmanovi, v ktorom 
spomína svoju svadbu.
9 SLÁVIK, Ján. Dejiny zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica 
: Vdova a syn Augusta Joergesa, 1921, s. 452; PAULINY, Ladislav. Dejepis superintendencie 
nitrianskej, IV. Jasenová : Salva 1894, s. 208.
10 Triplicis ordinis, ref. 8, f. 143.

Podpis 
Juraja Clementisa
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stvom detailov týkajúcich sa školstva; jeho zápisy majú charakter nostalgických 

spomienok na detstvo a mladosť. V Súľove sa Clementisovcom 3. augusta 1620 o ôs-

mej hodine ráno narodil najstarší syn Zachariáš. Jeho krstnou matkou bola Helena, 

dcéra Šimona Frivaldského, kňaza v Partizánskej Ľupči, a manželka Jána Andreaeho 

(pôvodne Kardoša), dvorného kazateľa Imricha Tököliho. Ďalšími krstnými rodičmi, 

ako dodáva vo svojom denníku samotný Zachariáš, boli už zmienený kazateľ Tomáš 

Francisci a Juraj Stránovský starší, farár v Konskej.

O rok neskôr, 19. novembra 1621, prišiel na svet syn Dávid. V Súľove sa Cle-

mentisovcom narodili ďalšie deti: Zuzana 31. augusta (v neuvedenom roku), Ján 

10. júna 1625 (zomrel 24. júna 1625) a Mária 19. augusta 1626. Máriu krstil Mikuláš 

Martinko, kazateľ v Jasenici, neskorší superintendent Tekovskej, Nitrianskej a Bra-

tislavskej stolice a bojnického prepošstva. Bol bratom súľovského rektora Samuela 

Martinku. 

V Súľove pôsobil Juraj Clementis do februára 1629, potom prešiel do Necpál 

(v Turci), kde vystriedal Mateja Viktoria, ktorý pochádzal z Tekova.11 V Necpaloch 

sa už v marci 1629 Clementisovcom narodila dcéra Ráchel, neskôr aj synovia (dvo-

jičky?) Eliáš a Tobiáš (dátum ich narodenia Clementis neuvádza, pravdepodobne si 

ním nebol istý). Najmladšia dcéra Katarína prišla na svet v roku 1634. 

O ďalších udalostiach sa zmieňuje stroho a nekonkrétne – v roku 1636 píše 

o akomsi utrpení, v roku 1642 o akomsi priaznivom preskúšaní 18. apríla v Martine 

a 9. októbra v Belej (Belej-Duliciach?).

Po smrti seniora Michala Sinapiusa-Horčičku (13. októbra 1653) ho 28. januára 

1654 členovia kontubernia zvolili za Horčičkovho nástupcu. Do denníka si pozna-

čil len: „An. 1654. 28. Jan. Senior creatus.“ (28. januára 1563 – zvolený za seniora). 

V roku 1656 v Ľudanoch kandidoval neúspešne za superintendenta Turčianskej, 

Novohradskej, Zvolenskej a Hontianskej stolice. Bol to asi jeho posledný zápis. 

Štúdiá Zachariáša Clementisa
V záznamoch pokračoval Clementisov najstarší syn Zachariáš (narodený v roku 

1620). V tom čase sa situácia v Uhorsku začala už meniť v neprospech evanjelickej 

cirkvi. Vplyv katolíckeho kléru, podporovaného významnou časťou vysokej šľachty, 

začal silnieť.

Zachariášove záznamy majú formu chronologicky radených poznámok. Najskôr 

podrobne informuje o vlastných štúdiách. Základné vzdelanie získal v rodisku 

u Samuela Martinku. Od roku 1629 pokračoval na škole v Necpaloch, kam sa jeho ro-

dina presťahovala. Jeho učiteľmi boli František Zakroczi (+1631) a Pavol Habatecius. 

V roku 1635 prestúpil do Sučian, kde ho vyučoval Ladislav Kotrman (Kottermann). 

Kantorom bol Florián Duchoň. Potom vystriedal niekoľko ďalších škôl. 

11 ŠKROVINA, Otto. Z historie turčianskeho evanj. seniorátu a jeho sborov. Martin : 
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1929, s. 197. Publikáciu O. Škrovinu uvádzame kvôli 
prehľadnosti; väčšina textov v nej bola opísaná z diel Jozefa Maliaka (1845 – 1854), 
nachádzajúcich sa dnes v ALU SNK pod rôznymi signatúrami.
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V roku 1636 študoval v Radvani, neuvádza však mená pedagógov. V polovici roka 

sa vrátil do Sučian, odkiaľ ho 25. apríla 1637 poslali k Jánovi Fabriciovi do Zvolena. 

O necelý rok, 17. februára 1638 odišiel do Nitrianskeho Pravna k Jeremiášovi Pilá-

rikovi st. Brezňanskému (29. novembra toho roku sa tu novým rektorom stal Ján 

Brencius). 5. mája 1639 Nitrianske Pravno opustil a začal študovať v Brezne, na škole, 

ktorej rektorom bol Šimon Frivaldský. Aj z Brezna však odišiel, aby sa vrátil k svojmu 

bývalému učiteľovi J. Pilárikovi, teraz však do Ilavy. V roku 1640 prešiel do Bojníc, 

na školu vedenú Samuelom Fabríciom. Odtiaľto spolu s Matúšom Fabríciom v roku 

1643 odišiel do Jelšavy k rektorovi Jánovi Augustínimu. Ten sa ale v apríli toho roku 

stal rektorom v Žiline. V tom istom roku študoval Zachariáš Clementis aj v Kysuckom 

Novom Meste u Andreja Huorecia (Huroeczia). V rokoch 1644 – 1645 navštevoval školu 

v Trenčíne, potom sa vrátil k J. Augustínimu a Ondrejovi Horvátovi do Žiliny. Odtiaľ 

aj s Augustínim prešli do Bánoviec nad Bebravou, kde sa Clementis v roku 1647 stal 

seniorom školy (správcom študentov). Dostalo sa mu tej istej cti ako jeho otcovi v Ko-

šiciach. V nasledujúcom roku ho vymenovali za kolegu a potom aj za kantora. 

Ďalšie záznamy v denníku nie sú dosť zrozumiteľné: „…eodem anno Kubinium pro 

rectore tentatus 17. Junii.“ V zozname dolnokubínskych učiteľov sa neuvádza. Podob-

né je to s nasledujúcimi riadkami: „An. 1649 Discessi Solna Posonium 24. sept. et 15. 

octobris. Posonio discessi Schmenitzium, 22. Schmenitzium veneram. An. 1650. Schme-

nitzio discessi Briznam.“ Nevieme, či v týchto školách študoval, alebo už vyučoval.

Ak zrekapitulujeme jeho štúdiá, navštívil dovedna dvanásť škôl, pričom v Suča-

noch a Žiline bol dvakrát. Je to takmer dvojnásobne viac ako v prípade jeho otca. 

Na rozdiel od neho však neštudoval v zahraničí (nik z Clementisovcov pritom neab-

solvoval vysokoškolské štúdiá). 

Zachariášova rodina, učiteľské a kňazské pôsobenie
Dňa 3. októbra 1650 sa Zachariáš Clementis stal rektorom školy v Turčianskom 

Petre. O dva roky neskôr, 26. októbra 1652, prešiel do Varína, kde pôsobil do roku 

1654. Z varínskej školy ho superintendent Martin Spektius 24. apríla 1654 povolal 

spravovať školu v Bzovíku neďaleko Krupiny. 

28. januára 1657 sa oženil, ako píše, „cum pia virgine Anna“ (so zbožnou pannou 

Annou), dcérou Štefana Regisa (Sartorisa), kazateľa v Liskovej. Regis bol zaťom Sa-

muela Hieronymiho, syna Jeremiáša Turóciho. V čase sobáša Zachariáš pôsobil vo 

funkcii rektora školy v Ružomberku. Podľa Drobného mal byť aj učiteľom v Lipní-

ku.12 Sám Clementis však o tom mlčí a zmienku o tom sme inde nenašli.

Počas pôsobenia na ružomberskej škole dostal 20. júla 1657 pozvanie za diakona 

do Partizánskej Ľupče. Po schválení zemepánom, grófom Gabrielom Ilešházim, bol 

ordinovaný 18. októbra v Ilave. Zaujímavé je, že nespomína superintendenta (Joa-

chima Kalinku), ktorý ho vysvätil, ani ďalších prítomných kňazov.13

12 DROBNÝ, ref. 3, s. 53.
13 Triplicis ordinis, ref. 8, f. 327.



38

O dva dni nato opustil Zachariáš Ružomberok a odišiel do Partizánskej Ľupče. 

Začiatkom januára 1658 Šimon Frivaldský, senior liptovského kontubernia, krstil tu 

už jeho dcéru Alžbetu. Od roku 1658 bol Clementis kazateľom v Bobrovci.14 O tri 

roky neskôr sa mu narodil druhorodený syn Juraj (pravdepodobne totožný s neskor-

ším rektorom v Slovenskom Pravne v roku 1709). Vymenúva aj jeho kmotrov a krstné 

matky. O dva roky neskôr sa Clementisovcom narodil syn Eliáš, v tomto zápise však 

otec o jeho krstných rodičoch aj krstiacom kňazovi mlčí.

Zachariáš Clementis spomína aj niektorých príbuzných. Pri štvrtom synovi Za-

chariášovi mladšom, narodenom 11. novembra 1664, napr. uvádza ako krstnú matku 

Žofiu, manželku Š. Frivaldského. 

Dňa 31. marca 1667 sa Clementisovcom narodila ďalšia dcéra Mária, ktorá ale 6. 

novembra toho roku zomrela. O dva dni neskôr ju (v Bobrovci) pochoval kazateľ 

Ján Holécius z Trstenej. Ten vykonával tiež ďalšie krsty a pohreby v rodine Cle-

mentisovcov. 2. septembra 1668 zaznamenali Clementisovci ďalší prírastok – tretiu 

dcéru Justínu (Clementis opäť neuvádza podrobnosti). Piaty syn Samuel sa narodil 

7. augusta 1670 a 10. augusta ho pokrstili. Pri štvrtej dcére Anne, narodenej 16. 

mája 1672, Clementis opäť vymenúva aj krstných rodičov – boli to okolití kazatelia 

s manželkami.

V časoch prenasledovania
Situácia rodiny sa začala radikálne meniť s postupom rekatolizácie. Katolícka 

cirkev využila odhalenie Vešeléniho sprisahania a po potrestaní niektorých mag-

nátov sa sústredila na evanjelických duchovných. Tieto udalosti opisuje podrobne. 

Už 10. februára 1673 sa dozvedel, že mu (aj ďalším evanjelickým kňazom) hrozí 

vyhnanstvo. 23. februára prišiel k nemu Gabriel Turiansky s Jánom Martinkovičom, 

rímskokatolíckym farárom v Liptovskej Mare. Aj s manželkou sa nútene sťahujú do 

Trstenej, kde sa ich útočiskom stáva zemianska kúria Barbory Pongrácovej. Jeho 

kňazské miesto v Bobrovci zaujal František Friderucus Mrazin, ktorého označuje 

ako Čecha. 

V rokoch 1673 – 1674 prebiehali procesy s protestantskými (evanjelickými) 

kazateľmi a učiteľmi. Vyše tristo sa ich muselo dostaviť do Bratislavy. Tí, ktorí 

odmietli podpísať reverz (vrátiť sa do katolíckej cirkvi), boli odsúdení na galeje 

14 DROBNÝ, ref. 3, s. 53. Naproti tomu Holuby uvádza 24. 3. 1659. – Tranoscius, Liptovský 
Mikuláš, Holuby, J. Ľ. Materiály k dejinám církve evanj. a. v. v stolici Trenčianskej. Sbierka 
II, 1887, rukopis, s. 145.

Podpis Zachariáša Clementisa v kontuberniálnych zápisniciach Turčianskeho seniorátu
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a uväznení. Aj Zachariáš Clementis bol predvolaný. V Bratislave podpísal reverz, aby 

mohol zostať vo vlasti a vrátil sa do Liptovského Mikuláša. Žil potom v Smrečanoch 

pod ochranou zemepána Petra Smrečanského (Szmrecssany). 20. marca 1675 sa mu 

narodila dcéra Mária, ktorú už krstil „apostata“ Matej Reguli, rímskokatolícky kňaz 

v Pribyline. Krstnými otcami dieťaťa boli Štefan Smrečanský, mecén Clementisovcov, 

a učiteľ Ondrej Medei. V Smrečanoch Clemetisovcom zomrel 31. augusta 1676 syn 

Samuel. Pochovali ho 2. septembra. O deň neskôr zomrela aj dcéra Mária. 

23. februára 1677 spolu so synom Eliášom utiekol Zachariáš Clementis do Púcho-

va. Prečo práve sem, nevedno. Tunajší evanjelický zbor, podobne ako tunajší zbor 

Jednoty bratskej (súčasti reformovanej cirkvi), už nejestvovali. V Púchove vtedy 

pôsobila len rímskokatolícka cirkevná správa. 4. marca sa Clementis do Smrečian 

vrátil, no už 5. marca stadiaľ znova utiekol do hôr. Zdržoval sa potom v Turci, 2. 

apríla sa znova vrátil do Púchova, 8. mája bol opäť v Turci a 14. mája prišiel domov 

do Smrečian.

18. júla 1678 sa Clementisovcom (v Smrečanoch) narodila dcéra Zuzana. Krstil ju 

Vojtech Ignác Joachim, miestny rímskokatolícky farár. Krstnými rodičmi boli Imrich 

Pongrác, tunajší zemepán, jeho manželka Magdaléna, rod. Platyová, Peter Madai, 

mešťan z Liptovského Mikuláša, a Ondrej Trizma, neskorší farár v Smrečanoch. 

O rok neskôr sa Zachariáš Clementis zmieňuje o more v Bobrovci a Smrečanoch. 

Po vypuknutí povstania Imricha Tököliho dochádza k vyháňaniu katolíckych kňazov 

a znovuobsadzovaniu fár evanjelikmi. Clementis sa v tomto období vracia na faru 

do Bobrovca a potom do Smrečian.

V roku 1685 zachytáva úmrtie Kataríny, dcéry Baltazára Clementisa (19. mája), 

neuvádza však bližší vzťah k nej. Baltazár Clementis bol synom Mikuláša, v polo-

vici 17. storočia dvorného kazateľa Štefana Tököliho na Oravskom hrade. Predtým 

pôsobil ako rektor v Okoličnom. 

Úplne posledný zápis sa týka pohrebu Zachariášovej manželky Anny, ktorý sa 

uskutočnil 13. januára 1686 v smrečianskom kostole. Obrad viedli kňazi Michal Ko-

rompai a už spomenutý Baltazár Clementis. Prítomní boli aj ďalší evanjelickí farári 

– Ján Fábry, Ondrej Ždanský a Ondrej Ďurkovič. Pohrebu sa zúčastnili všetky Cleme-

tisove deti. Syn Zachariáš mladší už v zápisoch svojich predkov nepokračoval.
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H E R A L D I C K Ý  A L B U M

PEČATE ČLENOV RODU SPILENBERGER ZO 16. – 18. STOROČIA

Alena Kredatusová

Spilenbergerovci, pôvodom z nemeckých krajín, sa natrvalo zapísali do dejín 

Levoče i spišského regiónu. Ich priezvisko tu rezonovalo od polovice 16. až do dvad-

siatych rokov 19. storočia. V rode sa vyprofilovalo viacero výrazných osobností, ktoré 

svojím celoživotným dielom a jeho významom ďaleko prekročili hranice spišského 

teritória. Do histórie vošli predovšetkým ako uznávaní lekári a lekárnici, no figurujú 

medzi nimi aj priekopník výroby papiera v Uhorsku, banský podnikateľ, vydavatelia 

odborných prác a poézie či umelecký maliar.1 V našej predchádzajúcej štúdii sme 

predstavili jedného z najvýznamnejších členov rodu – Samuela Spilenbergera (1572 

– 1654), lekára, lekárnika a podnikateľa, ktorého zásluhy sprevádzalo povýšenie do 

šľachtického stavu v roku 1615.2 V tejto štúdii by sme radi predstavili pečate via-

cerých členov rodu, ktoré sa zachovali na dokumentoch v Štátnom archíve v Levoči. 

O pečatiach Samuela Spilenbergera (1572 – 1654)
Náš doterajší výskum ukazuje, že Samuel Spilenberger používal 3 druhy pečatí. 

S najstaršou, ktorou pečatil svoju korešpondenciu už ako študent medicíny, sme sa 

stretli po prvýkrát na začiatku jeho štúdií, v liste z 10. apríla 1592 adresovanom 

mestskej rade Levoče. Ide o odtlačok pečatného prsteňa 8-uholníkového tvaru a roz-

merov 15 x 16 mm (s clonou). Pečatné pole vypĺňa renesančný štít. V jeho hornej 

polovici je slnko s tvárou, sprevádzané v pravom rohu štítu 2 hviezdami a v ľavom 

1 hviezdou. V dolnej polovici štítu je z pravej strany obrátená ruka držiaca pistil 

(lekárenský tĺčik), sprevádzaná vľavo 4 hviezdami. Nad štítom sú sigly SSL. Vychá-

dzajúc zo Spilenbergerovho vlastnoručného podpisu, vyjadrovali jeho meno v tvare 

Samuel Spillenburch Leuschoviensis.3 Ukazuje sa, že mladý Samuel použil vo svojej 

pečati pečatný znak svojho otca Pavla, lekárnika, a doplnil iba svoje iniciály. Symbolom 

otcovej profesie bol práve pistil. Slnko tu azda vystupovalo ako symbol zdroja života, 

vitality, Stvoriteľa či Krista.4 Hviezdy ako vedľajšie figúry, popri odlišovacej funkcii, 

mohli symbolizovať napríklad nebesá či Boha, a ich počet sedem (numerus perfectus) 

Božiu silu a dokonalosť, prípadne sedem sviatostí, sedem skutkov milosrdenstva, se-

dem darov Ducha svätého, atď.5

1 Podrobnejšie KREDATUSOVÁ, Alena. Spilenbergerovci na Spiši v 16. – 19. storočí. 
Rigorózna práca na FF UK v Bratislave. Levoča 2005, rkp., 124 s.
2 KREDATUSOVÁ, Alena. Spišský lekár, vzdelanec a podnikateľ Samuel Spilenberger (1572 – 
1654). In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 17, 2007, č. 2, s. 3 – 16.
3 Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Magistrát mesta Levoča (ďalej MML), V/39-4. 
4 Pozri napr. BIEDERMANN, Hans. Lexikón symbolov. Bratislava : Obzor, 1992, s. 275 – 277, 
ROYT, Jan – ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů. Praha : Mladá fronta 1998, s. 10 – 11.
5 Pozri napr. BIEDERMANN, ref. 4, s. 97 – 100, ROYT – ŠEDINOVÁ, ref. 4, s. 12 – 13, 20 – 21.
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Už o rok neskôr (1593) a prakticky počas celého štúdia vo svojej korešpondencii 

používal však Samuel Spilenberger inú pečať. Bola tiež prsteňová, s clonou, mala 

oválny tvar a rozmery 11 x 14 mm. Jej obsah sa však úplne odlišoval od predošlej. 

V pečatnom poli na trojvrší boli totiž dva privrátené žeriavy, jednou nohou spoločne 

pridržiavajúce kameň na trojvrší a zdvihnutými zobákmi (nad hlavami) zase prsteň 

s drahým kameňom. Na úrovni ich hláv boli sigly SSL (S a L za hlavami, stredné 

S medzi hlavami pod prsteňom).6 I. Chalupecký vo svojej štúdii o znakoch a erboch 

levočských mešťanov uvádza, že rodina Spilenbergerovcov používala pred udelením 

erbu vo svojom znaku dvoch bocianov držiacich v zobákoch dva prstene.7 Pečať s pis-

tilom nespomína, pravdepodobne ju nepoznal.

Predpokladáme, že Samuel si žeriavy – azda ako symboly bdelosti a ostražitos-

ti8 – a prsteň s drahokamom – dobový symbol ochrany proti chorobám9 – nevy-

bral náhodne. S veľkou pravdepodobnosťou súviseli s výberom jeho budúceho povo-

lania. Možno mali pripomínať blízkosť a vzájomnú spätosť jeho profesie – medicíny 

a lekárnictva, zdedeného po otcovi.

Po nobilitácii (20. októbra 1615) už Samuel Spilenberger používal len pečať so 

svojím šľachtickým erbom. Jeho erb udelený armálesom môžeme voľne blazonovať 

takto: v štíte čiernej farby zlatý lev s dvojitým chvostom, okolo hrdla obtočený 

korunovaným hadom, smerujúcim nad hlavou leva k pravej strane štítu. Na štíte 

je položená mriežkovaná prilba s korunou, klenotom je vyrastajúci lev s hadom 

obtočeným ako v štíte. Spod koruny na prilbu splývajú tu a tam zlato-čierne prikrý-

6 ŠA Levoča, MML, V/56, č. 13, 14.
7 Porovnaj CHALUPECKÝ, Ivan. Znaky a erby levočských mešťanov v 16. a 17. storočí. In 
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historica, roč. 41, 1995, s. 81. Podľa 
nášho názoru ide o žeriavy, ktoré sa v symbolike obyčajne znázorňujú s kamienkom 
v pazúroch práve kvôli bdelosti. Pozri napr. BIEDERMANN, ref. 4, s. 357, ROYT – ŠEDINOVÁ, 
ref. 4, s. 124.
8 Pozri napr. BIEDERMANN, ref. 4, s. 357, ROYT – ŠEDINOVÁ, ref. 4, s. 124.
9 Pozri napr. BIEDERMANN, ref. 4, s. 241.

Najstaršia známa pečať Spilenbergerovcov z roku 1592 
Pečať Samuela Spilenbergera používaná v rokoch 1593 – 1615

Erbová pečať Samuela Spilenbergera ako šľachtica
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vadlá.10 Blazon z armálnej listiny je odlišný od vyobrazenia erbu v Siebmacherovi. 

Slovný opis neuvádza farby všetkých figúr, iba farbu leva (zlatú, žltú) a prikrýva-

diel. Siebmacher zobrazil leva zlatého a obráteného, hada zeleného so striebornou 

korunkou.11 

Pretože v čase udelenia armálesu bol už Samuel Spilenberger uznávaným le-

károm, výber symbolov v jeho erbe zaiste nebol náhodný. Erbové figúry – lev ako 

symbol moci, sily a udatnosti, bojujúci s hadom ovinutým okolo jeho krku, steles-

ňujúcim azda zákerné choroby – plne odrážali jeho lekársku profesiu a poslanie. 

Kompozícia týchto figúr však ponúka aj iné vysvetlenie. Lev tiež mohol súvisieť 

s erbom Samuelovho rodného mesta Levoče (Spilenberger svoju spätosť s rodiskom 

veľmi často vyjadroval prímenom Leuchoviensis), had zase s liečením a uzdravo-

vaním.

V archívnom materiáli sme sa s najstarším odtlačkom tejto pečate stretli v roku 

1622. Lekár Spilenberger ňou, ako jeden zo svedkov, potvrdzoval znenie poslednej 

vôle šľachtičnej Marty Gantzovej, manželky levočského notára Krištofa Teuffela. Od-

tlačok pochádzal z pečatného prsteňa 8-uholníkového tvaru a mal rozmery 12 x 15 

mm.12 Aj napriek tomu, že obsah renesančného štítu v pečati, klenot i prikrývadlá 

ostali nezreteľné, možno usudzovať, že pečať zobrazovala erb zo spilenbergerov-

ského armálesu (leva s hadom). Klenot sprevádzali po stranách iniciály – SS. Pre 

nečitateľnosť sme reprodukciu tohto odtlačku do našej štúdie nezakomponovali.

10 „Scutum videlicet militare erectum, nigri coloris, in quo, integer fulvus Leo, naturali 
suo colore effigiatus, diuaricatis seu distentis posterioribus pedibus et cauda hispida 
bifurcata supra tergum elevata, anterioribus pedibus protensis, ac ore hianti lingua 
exerta, et gradienti similis, atque sese erigendo, ad dextram Scuti partem tendere; et 
Collum ejusdem Leonis integer Serpens, seu Coluber cauda sua in spiram circum voluisse 
s(eu). circum ambivisse, atque ore patulo lingua seu aculeo, exerto, ac capite corona 
redimito, conspicuus, reliqua autem corporis parte, supra caput Leonis flexuose prominente 
,similter(!) in dextram Scuti partem sese protendere cernitur. Scuto incumbentem galeam 
militarem craticulatam sive apertam, Regio Diademate, alium Leonem inferiori similem 
inquine tenus prominentem, producente ornatam. A summitate vero, sive cono galeae 
laciniis, seu lemniscis utrinque aureis seu flavis et nigris in Scuti extremitates sese mixtim 
diffundentibus. …“ ŠA Levoča, Spišská župa (ďalej SŽ), šk. 1868, i. č. 3652, investigationes 
nobilium 1732, č. 20; Odpis armálnej listiny, avšak bez miniatúry erbu, sa zachoval 
z neskoršieho obdobia aj v súvislosti s vyžiadaním svedectva o šľachtickom pôvode 
potomkov lekára Samuela Spilenbergera (SŽ, kongr. 318/1777). FÖRSTER, Jenő. Címeres 
nemeslevelek Szepes vármegye levéltárában. In Közlemények Szepes vármegye múltjából, 
roč. 2, 1910, č. 1, s. 47; PETROCIOVÁ, Odetta. Lekársko-lekárnický rod Spillenbergerovcov 
v Levoči. In Československá farmacie, roč. 35, 1986, č. 10, s. 466; KREDATUSOVÁ, Alena. 
Spilenbergerovci na Spiši v 16. – 19. storočí. In Pohľady do minulosti. Zborník prednášok 
z histórie V, 2005, s. 124 – 125; KREDATUSOVÁ, 2007, ref. 2, s. 10 – 11.
11 Porovnaj CSERGHEŐ, Géza. Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern 
der St. Stephanskrone. Heft 1 – 7. Nürnberg : Bauer und Raspe, 1885 – 1892 a Heft 22 – 28. 
Nürnberg : Bauer und Raspe, 1891 – 1892, tab. 422.
12 ŠA Levoča, MML, testamenty, č. 2; ŽIFČÁK, František. Leutschauer Notare als 
humanistische Gelehrten. In ČIČAJ, Viliam – PICKL, Othmar (ed.). Städtische Alltagsleben 
in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bratislava : Academic 
Electronic Press, 1998, s. 106 a 109, pozn. č. 57, 58.
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Z roku 1638 však poznáme odtlačok inej oválnej prsteňovej pečate Samuela Spi-

lenbergera (13 x 16 mm) so zreteľným vyobrazením spomínaného erbu – v renesanč-

nom štíte, s klenotom a prikrývadlami a taktiež s iniciálami SS. Zhodou okolností sa 

takisto zachoval na (pozmenenom) testamente Marty Gantzovej.13

Pečate Jonáša Spilenbergera a ďalších potomkov
Nobilitácia priniesla výhody a právo používať udelený erb aj potomkom Samuela 

Spilenbergera. V archívnom materiáli sa zachovala pečať jeho syna Jonáša (1605 až 

1656), úspešného lekárnika, váženého levočského mešťana, ktorý sa zúčastňoval aj 

na správe mesta. Pečať pochádza práve z obdobia jeho angažovania sa vo veciach 

verejných – z jeho prsteňovej pečate 6-uholníkového tvaru a rozmerov 13 x 15 mm. 

Okrem vyobrazenia kompletného erbu s ústrednými figúrami – levom a hadom – na-

miesto doterajších iniciál zobrazuje kompletné meno a priezvisko majiteľa (v kruho-

pise) – JONAS SPILENBERGER. Evidentná je tiež zmena tvaru štítu – z renesančného 

na neskorogotický.14

Prsteňové pečate s vyobrazením rodového erbu používali aj ďalší členovia rodu. 

Príkladom môže byť pečať notára Samuela Spilenbergera (1632 – ?), ktorá sa zachova-

la na dokumente z roku 1667, týkajúcom sa dedičstva Horlerovcov. Má 8-uholníkový 

tvar, rozmery 8 x 9 mm a obsahuje kompletné vyobrazenie erbu v neskorogotickom 

štíte, ktorého klenot po stranách sprevádzajú iniciály SS. Notár Spilenberger ňou 

potvrdil príjem 100 rýnskych zlatých od Žigmunda Vaxmana.15

Dávid Spilenberger (1627 – 1684), lekár, banský podnikateľ a štvornásobný levoč-

13 ŠA Levoča, MML, testamenty, č. 6. Túto pečať už publikoval vo svojej štúdii HORVÁTH, 
Pavel. Nobilitácia a erby lekárov na Slovensku v prvej polovici 17. storočia. In Genealogicko-
heraldický hlas, roč. 10, 2000, č. 1, s. 18. 
14 ŠA Levoča, MML, testamenty, č. 65. Testament spísaný 10. júla 1648. Pečať už publikoval 
HORVÁTH, ref. 13, s. 18.
15 ŠA Levoča, MML, XXI 77.

Pečať Jonáša Spilenbergera z testamentu roku 1648
Pečať Samuela Spilenbergera na písomnosti z roku 1667

Pečať Dávida Spilenbergera na testamente z roku 1671 
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ský richtár, úradné i súkromné písomnosti takisto verifikoval pečaťou s rodovým 

erbom. Z obdobia jeho pôsobenia v richtárskej funkcii uvádzame ako príklad od-

tlačok jeho prsteňovej pečate 8-uholníkového tvaru a rozmerov 10 x 12 mm. Okrem 

kompletného erbu so známym levom a hadom pečať zobrazovala po stranách kle-

notu písmená SD, opäť teda iniciály majiteľa. Na poradí iniciál – uprednostnením 

iniciály priezviska pred iniciálou mena – možno badať rastúci vplyv maďarského 

prostredia v Levoči. Spomínanou pečaťou Dávid Spilenberger (svedok, podpísaný 

ako doktor filozofie a medicíny) v roku 1671 potvrdil testament Ruženy Macákovej, 

ktorá mu pri tejto príležitosti darovala zlatý prsteň s diamantom.16

V spisovom materiáli v kauze majetkového vysporiadania rozvádzajúcich sa 

manželov Jána Spilenbergera (1696 – 1758) a Kataríny, rodenej Lehockej, sa za-

choval pekný odtlačok z Jánovho pečatného prsteňa. Mal oválny tvar a rozmery 

18 x 21 mm. V pečatnom poli bol tiež erb rodu, zobrazený však už v barokovom 

štíte. Okraj pečate lemoval povrazec.17

Ďalší Dávid Spilenberger (1687 – ?), brat vyššie spomenutého Jána, používal 

prsteňovú pečať oválneho tvaru a rozmerov 14 x 19 mm. Rodový znak mal umiest-

nený takisto v barokovom štíte, no na rozdiel od svojich predchodcov, do pečate 

nezakomponoval iniciály svojho mena.18

Štefan Spilenberger (1763 – 1803) pôsobil vo funkcii slúžneho Magurského okre-

su.19 Z roku 1794 sa zachovala jeho pečať kruhového tvaru s priemerom 24 mm, ktorá 

obsahovala kompletný erb rodu, pričom hlavné figúry boli umiestnené vo francúz-

skom štíte.20 Zmena nastala aj pri znamení v štíte. Pribudla rovná pažiť a lev už 

nemá dvojitý, ale len jednoduchý chvost. Došlo tiež k prepleteniu hada s chvostom 

16 ŠA Levoča, MML, testamenty, č. 132.
17 ŠA Levoča, SŽ, súdne, Proc. A, V/162 – 1736.
18 ŠA Levoča, MML, XVI 143/4. Ide o pečať nájdenú na písomnosti z roku 1717.
19 ŠA Levoča, SŽ, kongr. 429/1792, 614/1803; MML, adm. 837/1802.
20 ŠA Levoča, SŽ, podž., korešp. Imrich Horváth-Stansith, i. č. 2356, rok 1794.

Pečať Jána Spilenbergera z roku 1736
Pečať Dávida Spilenbergera z roku 1717
Pečať Štefana Spilenbergera z roku 1794
Foto: Štefan Péchy
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leva, pričom koniec hadieho chvosta vyčnieva pred krkom leva. K podobnej zmene 

došlo aj v klenote erbu.

Naznačený výskum ukazuje, že jednotliví členovia rodu Spilenbergerovcov prak-

ticky až do konca 18. storočia dôsledne používali udelené erbové znamenie. Najčas-

tejšie úpravy sme zaznamenali v tvare štítu, ktorý podliehal módnemu dobovému 

trendu. Odlišovacími prvkami medzi jednotlivými majiteľmi pečatí boli v podstate 

iba sigly (iniciály ich mien, len v jedinom prípade plné meno a priezvisko). Do erbo-

vého znamenia výraznejšie zasiahol až Štefan Spilenberger, koncom 18. storočia.

V roku 1822 Jozefom Spilenbergerom, ktorého pečať sme nenašli, Spilenberge-

rovci na Spiši po meči vymreli. Bolo by však iste zaujímavé vo výskume pokračovať 

a zistiť, či a aké zmeny sa časom objavili na pečatiach členov iných vetiev tohto 

pozoruhodného rodu.
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S K Ú S E N O S T I

ZLOŽITÉ CESTY RODOPISNÉHO BÁDANIA 
O LIPTOVSKÝCH ALEXYOVCOCH1

Zdenko G. Alexy

Prvé kroky pri zoznamovaní sa s minulosťou mojich predkov vychádzali z úda-

jov, ktoré mi poskytol môj otec Gustáv Alexy ml. (1892 – 1954) a jeho brat Janko 

Alexy (1894 – 1970). V katolíckych matrikách farnosti Liptovský Mikuláš som si 

spresnil rad údajov a spozornel som pri zistení, že táto rodina nemá liptovský pô-

vod, pretože môjho prastarého otca Jána Alexyho sa týkajúce údaje sú tieto:

 zápis o sobáši z 27. 1. 1841 uvádza novomanželov: • Joannes Alexi cath., locus 

originis S. Martinus, aetas 28 a. Susanna Jalovecky cath., Vrbic. Husták, aetas 19 

ann., podľa čoho ženích sa mal narodiť v roku 1813,

 zápis o úmrtí Jána Alexyho, kominára, dňa 19. 12. 1896 uvádza ako miesto • 

narodenia Thurocz Szt. Márton, vek pri úmrtí 77 rokov, takže narodiť by sa bol mal 

v roku 1819.

V martinských katolíckych matrikách v rokoch 1810 až 1825 nenachádza sa však 

zápis o narodení spomenutého Jána Alexyho.

V súvislostiach, o ktorých bude neskôr reč, som v stoličnom archíve turčianskom 

našiel záznamy o kominároch činných v Turci, medzi nimi aj o Jozefovi Alexiusovi, 

ktorý v roku 1819 žil v Slovanoch. Sonda v matrike farnosti Turčiansky Sv. Ďur (kam 

patria Sloväny) odkryla zápis, ktorý potvrdzuje, že vyššie uvedený údaj o veku Jána 

Alexiusa pri úmrtí je správny:

Fol. 148  1819 die 4ta Junii

Baptisatus  Joannes Bapt.

Parentes   Josephus Aletti, Spacicaminarius et Anna N. 

Locus originis  Szlovaniensis

Patrini   Joannes Nemecz, Maria Kuchár.

Pri tomto bádaní je toto z viacerých prvý prípad, kedy prieskum nemohol priamo 

pokračovať na základe zápisov v matrikách. Len pomocou údajov z iných archív-

nych prameňov sa podarilo zistiť miesto pobytu rodičov hľadanej osoby a nadväzne 

na to aj matričný záznam o jej narodení.

Na citovanom zápise v svätoďurskej matrike pokrstených je zaujímavé skomole-

né zaznačenie priezviska. Stretneme sa s ním aj v zápisoch v matrike v Sedlčanoch 

1 Príspevok bol pripravený pre Školu praktickej genealógie v Martine (20. – 21. mája 
2010). Publikujeme ho bez podstatných redakčných zásahov v snahe priblížiť čitateľom 
Genealogicko-heraldického hlasu nielen obsah, ale aj autorov osobitý štýl.
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v Čechách. Je pravdepodobné, že to bolo zapríčinené tým, že v daných lokalitách 

nebolo toto priezvisko bežné a krstiaci kňaz prijímal len ústne informácie, ktoré 

zapísal tak, ako ich počul.

Je pozoruhodné, že pri sobáši 27. 1. 1841 ženích

 nesprávne udal miesto narodenia (Martin miesto • Sloväny) a

 nesprávne je uvedený jeho vek – pri údajných 28 rokoch veku by sa bol mal • 

narodiť roku 1813. Nakoľko sa narodil roku 1819, mal pri sobáši len 22 rokov.

Keďže pri spomenutom sobáši dňa 27. 1. 1841 udáva ženích ako locus originis 

Martin, bola venovaná pozornosť aj tamojším matrikám sobášených a to s tým vý-

sledkom, že najstarší zápis v martinskej matrike Alexyovcov sa týkajúci je z 3. 5. 

1829, kedy sa tam sobášili:

Jozef Alexy, kominár, r. k.,

prisťahovaný sem z Benešova,

miesto narodenia: Benešov, 26-ročný 

bydlisko: Riadok

stav: slobodný

Františka Nemecz, 20-ročná, z Martina.

Dalo sa preto predpokladať, že Jozef Alexy sa narodil v Benešove asi v roku 1803. 

Obrátil som sa na farské úrady vo všetkých štyroch Benešovoch v Čechách a všetky 

odpovede boli negatívne. Mal som isté poznatky o krajinskom kominárskom cechu 

v Uhorsku, považoval som za pravdepodobné, že podobné organizácia existovala 

v Čechách. Podarilo sa zistiť, že matrika členov tohoto českého cechu je v pražskom 

mestskom archíve, kde som našiel zápis o kominárovi Joseph Alexi, bývajúcom 

v mestečku Sedlčany. Sedlčany ležia blízko Benešova, vtedy okresného mesta, čo mo-

hol byť dôvod, prečo Jozef Alexy pri sobáši v Martine udal Benešov ako miesto, odkiaľ 

sa prisťahoval, nie Sedlčany. Toto zistenie možno v našom prieskume považovať za 

druhý impulz, ktorý nahradil sledovanie pôvodu len z matričných zápisov.

O narodení Jozefa Alexiho v Sedlčanoch v roku 1803 ani blízko tohoto roku 

niet záznamov v sedlčianskej matrike. Našiel som tam však zápis o úmrtí Gabriela 

Alexiusa, vojenského invalida, ktorý tam zomrel v roku 1817 vo veku 85 rokov. V ta-

mojšej matrike narodených je viacero záznamov o narodení detí Gabriela Alexiusa. 

Sú zaujímavé tým, že otcovo priezvisko sa nachádza vo viac ako jednom variante, 

matkino meno je vždy rovnaké:

dátum krstu  meno krsteného  meno otca  meno matky

15.   5. 1781 Franciscus Alexius Gabriel Anna Pischkiana

  5. 11. 1783  Catharina Lexa Gabriel Anna

21. 10. 1785  Maria Magdalena Lexius Gabriel Anna Pisskowa

14.   1. 1787 Magdalena Lexius Gabryel Anna Pisskowa
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V sedlčianskej matrike niet záznamu o narodení Jozefa Alexiusa, ktorý tam ne-

skôr pôsobil ako kominár. Keďže v martinskej matrike sa našiel vyššie spomenutý 

záznam o pôvode Jozefa Alexiusa z Benešova, bola venovaná pozornosť benešov-

ským matrikám. Zápis o jeho narodení sa tam nenachádza, no v matrike sobášených 

sa našiel záznam tohto znenia:

1799 dne 24ho Ledna

ženich Josef Lexius, kominický tovariss z Sedlčan leta wěku 27

newěsta Anna dcera Antonína Sstorcha, 

 mistra ržeznnického z Benessowa, leta newěsty 20.

Keďže Jozef Alexius/Lexius sa nenarodil v Sedlčanoch v roku 1772, ani v rokoch 

tomu blízkych, ostali miesto a dátum jeho narodenia zatiaľ otvorené.

Gabriel Alexius, otec Jozefov, je v matričných zápisoch o narodení svojich detí 

uvádzaný ako

 miles exauctoratus • alebo

 wogak vyblankovany.• 

V zápise o jeho úmrtí dňa 8. 9. 1817 je označený ako invalid, ktorý zomrel 

85-ročný, takže rok narodenia bol asi 1732. V sedlčianskej ani v benešovskej matrike 

sa nenachádza záznam o jeho narodení.

Išlo zrejme o vojenského vyslúžilca, bolo preto odporúčané hľadať o tomto vo-

jakovi údaje v materiáloch nachádzajúcich sa v niektorom z vojenských archívov. 

Vo Vojenskom historickom archíve v Prahe ma odkázali na Kriegsarchiv vo Viedni, 

súčasť Rakúskeho štátneho archívu, kde som zistil, že za obdobie druhej polovice 

18. storočia nachádzajú sa tam pravidelné súpisy všetkých dôstojníkov a vojakov 

v jednotlivých plukoch. Aby však bolo možné nájsť údaje o vojakovi Gabrielovi Ale-

xiusovi, je potrebné vedieť, v ktorom pluku slúžil. Dozvedel som sa tiež, že takýto 

údaj by sa mohol nachádzať v súpisoch výplat dôchodkov vojenským vyslúžilcom. 

Mesto Sedlčany nemá vlastný archív, ani v príslušnom okresnom archíve (v Pří-

brami) sa nenachádzajú záznamy o vojenských invalidoch ani o výplate ich dô-

chodkov. Bol som však upozornený na to, že aj v 18. storočí feudálne vrchnosti 

uplatňovali nad im podliehajúcimi obcami a mestečkami rad právomocí a adminis-

tratívnych úkonov a že je možné, že medzi ne spadá aj výplata dôchodkov vojen-

ským vyslúžilcom. Zistil som, že poddanské mestečko Sedlčany podliehalo v tej 

dobe panstvu Vysoký Chlumec, ktoré po viac storočí patrilo magnátskemu rodu 

Lobkovicovcov. 

V Žiteniciach, severne od Litoměříc, sa nachádza pobočka severočeského Štátne-

ho oblastného archívu, kde sa archivujú materiály o rodových panstvách v Čechách. 

V archívnom materiáli panstva Vysoký Chlumec sú invalidov sa týkajúce písomnosti 

zachované za obdobie rokov 1757 – 1818. Medzi nimi sa nachádzajú aj konsignácie 

o výplate dôchodkov invalidom. Posledná konsignácia, v ktorej je uvedené meno 
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invalida Gabriel Alexius, je z 31. júla 1817. Treba zdôrazniť, že v zozname sú uvede-

né mená príjemcov dôchodkov tak, že na prvom mieste je vždy priezvisko, za ním 

nasleduje krstné meno. V tomto prípade ide o priezvisko GABRIEL.

Dôležitý je aj údaj o pluku, v ktorom invalid slúžil. U Gabriela je to Callenberg 

Infanterie Regiment. Po tomto zistení bolo možné vo viedenskom Kriegsarchive zo 

súpisu dôstojníkov a vojakov pluku Callenberg z 18. mája 1772 zistiť, že Alexius 

Kaprian v obci Nowinka v Moskovsku narodený, 25-ročný, starovereckého vyznania, 

slobodný, bez profesie, bol prijatý do pluku 14. augusta 1771. Podľa tohto súpisu 

Alexius sa mal narodiť v roku 1746, čo sa značne líši od vyššie uvedeného údaja 

v matrike zomrelých, z ktorého vyplýva 1732 ako rok jeho narodenia.

V ďalších plukových súpisoch je meno tohto vojaka uvádzané takto: 

v roku 1774 Alexius Kabrian• 

1775 Alexius Gabrian,• 

čo súvisí zrejme s tým, že neobvyklé priezvisko bolo zapisované podľa ústnej 

výpovede.

Pri úvahách o ďaľšom prieskume sa podarilo zistiť, že v Rusku je najmenej päť 

obcí s názvom Novinka, no konzultácie s ruskými genealógmi vyústili do záveru, 

že vidiecke cirkevné matriky z tohto obdobia sa nezachovali, takže v tomto smere 

sa tu nedá pokračovať v rodopisnom prieskume. Vyšiel však najavo poznatok, ktorý 

môže osvetliť príčiny, pre ktoré Alexius Gabrian opustil Rusko a vstúpil do služieb 

rakúskeho vojska. 

Ako jeho vierovyznanie sa v plukovom súpise neuvádza pravoslávie, ale staro-

verectvo. V polovici 18. storočia sa uskutočnili v ruskej pravoslávnej cirkvi reformy 

smerujúce k potlačeniu stredovekých liturgických a iných obyčajov, čo však bolo 

najmä na vidieku hromadne odmietané. Vyústilo to až do pokusov o odštiepenie 

starovercov od základnej cirkvi. Ruská historická literatúra popisuje tiež zásahy 

štátu do tejto problematiky, ktoré mali za následok prenasledovanie a väznenie 

starovercov. Dochádzalo tiež k hromadnému úteku starovercov z Ruska. Napokon 

došlo k zvratu, keď cárskym dekrétom (ukazom) boli emigranti uistení, že pri ná-

vrate do vlasti bude im všetko odpustené. Je možné, že v týchto súvislostiach došlo 

k emigrácii Alexiusa Gabriana.

Ostáva nezodpovedaná otázka, prečo tento vojenský vyslúžilec sa usadil v Se-

dlčanoch a prečo všetky tamojšie záznamy o ňom uvádzajú krstné meno Gabriel 

a priezvisko Alexius alebo jeho spomenuté obmeny. Je možné, že touto cestou chcel 

sebe a svojej rodine uľahčiť splynutie s miestnou komunitou. Cudzo znejúce priez-

visko Gabrian sa mu mohlo zdať nevhodné.

Ďalším prekvapením bolo zistenie, že v Kriegsarchive sa nachádzajú aj matriky 

vojenských farností v jednotlivých plukoch. Vieme, že Gabrian bol zadelený do 

pluku Callenberg a v tamojšej vojenskej matrike je záznam o jeho sobáši s Annou 

Piškovou, ktorý bol uzavretý 30. 10. 1776 v Beroune, a tiež zápis o narodení ich 

syna Jozefa 1. 8. 1777. Tento Jozef žil neskôr v Sedlčanoch, oženil sa 24. 1. 1799 
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v Benešove s Annou Storchovou a zomrel v Liptovskom Svätom Mikuláši 5. 6. 1840. 

Z ich manželstva sa narodili v Sedlčanoch deti:

 František (1797 – 1798),• 

  Jozef * 1. 3. 1799 v Sedlčanoch, + 12. 5. 1856 v Martine, sobášený 3. 5. 1829 • 

v Martine s Františkou Nemecz * 25. 1. 1802 v Martine, + 31. 12. 1873 v Martine,

 Filip (1802 – 1803).• 

Jozef Alexius (1777 – 1840), spolu so svojou manželkou a vyššie spomenutým 

synom Jozefom (1799 – 1856), odišiel ako kominár do Uhorska, pobýval dlhší čas 

v Turci. Posledné dieťa (Ján Krstiteľ) sa mu narodilo v Slovänoch 4. 8. 1819. Ako ko-

minár skončil svoj život dňa 5. 6. 1840 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Jeho syn Ján 

Krstiteľ (1819 – 1896) vyrastal v Liptovskom Mikuláši, po otcovi prevzal kominárske 

remeslo a oženil sa tam so Zuzanou Jaloveckou. Mali spolu šesť detí.

Zložitá cesta, ktorá viedla k objaveniu pôvodu najstaršieho známeho predka 

liptovských Alexyovcov preukazuje, že nielen záznamy v matrikách, ale mnohé iné 

archívne zdroje umožnili úspešne pokračovať v rodopisnom prieskume.
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S P R Á V Y

V máji (20. – 21. 5. 2010) sme v Martine zorganizovali dlho očakávanú Školu 

praktickej genealógie so sprievodnými podujatiami. Popri vlastných prednáškach 

a exkurziách na niekoľkých pracoviskách Slovenskej národnej knižnice (Archív litera-

túry a umenia, digitalizačná linka) sa mnohí z vyše 200 návštevníkov z rôznych častí 

Slovenska a Moravy zúčastnili aj valného zhromaždenia SGHS, vyhodnotenia súťaže 

Najlepšie genealogické práce a v rámci spoločenského programu tiež dramatizácie 

románu Petra Šuleja História v štúdiu martinského divadla. 

Podujatie bolo v tomto roku organizované v rámci jubilejného 10. ročníka Martin-

skej literárnej jari, čo osobitne prispelo k jeho veľmi dobrej publicite a pritiahlo 

tiež mnoho úplne nových záujemcov o genealógiu. Škola na druhej strane prispela 

k programovému spestreniu Martinskej literárnej jari a z hľadiska návštevnosti patri-

la k najvyhľadávanejším programom. 

Pokiaľ ide o valné zhromaždenie SGHS, uskutočnilo sa 20. mája v kongresovej sále 

Slovenskej národnej knižnice. Zúčastnilo sa ho 64 členov a viacero priaznivcov, ktorí 

zhodnotili doterajší vývoj spoločnosti a zvolili nových členov výboru a dozorného 

výboru SGHS. Títo sa 14. júna 2010 stretli v Bratislave a zvolili predsedu a ďalších 

funkcionárov spoločnosti. Publikujeme správu o činnosti SGHS (od 13. 11. 2008 do 20. 

5. 2010) a ďalšie informácie.

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ 
V ROKOCH 2008 – 2010

Orgány, partneri a spolupracovníci SGHS. Naša spoločnosť, jej výbor, od po-

sledného valného zhromaždenia pôsobili pod vedením PhDr. Radoslava Ragača, 

PhD., riaditeľa Slovenského národného archívu, ako predsedu a dvoch podpredse-

dov – Mgr. Zdenka Ďurišku z Národného biografického ústavu Slovenskej národnej 

knižnice a Doc. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave. Ta-

jomníkom spoločnosti bol Mgr. Milan Šišmiš, hospodárkou p. Ing. Eva Bohdanová. 

Vo výbore – ako členovia – pôsobili aj PhDr. Martin Bartoš, Mgr. Šarlota Drahošová, 

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., PhDr. Igor Graus, PhDr. Peter Keresteš, PhD., 

PhDr. Ladislav Vrtel a PhDr. Ján Žilák, CSc. Výborových schôdzí sa zúčastňovali tiež 

členovia dozorného výboru: PhDr. Oľga Kvasnicová (predsedníčka), PhDr. Ľubomír 

Jankovič, CSc. a Pavlína Valková, ako aj viacerí ďalší kolegovia a spolupracovníci, 

medzi inými čestný predseda SGHS p. Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., p. Ing. Zdenko 

Alexy a ďalší. 

Pracovné stretnutia oboch výborov sa konali zvyčajne v Bratislave a po čase 

opäť aj v Martine – v kancelárii predsedu našej spoločnosti a v pracovni tajomníka 

M. Šišmiša. Dovedna sa uskutočnilo osem takýchto stretnutí. 
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Stav členskej základne, komunikácia s členmi a partnermi. Členská zá-

kladňa spoločnosti mierne vzrástla. V súčasnosti evidujeme 574 členov – 7 čestných 

a 567 riadnych, 538 individuálnych a 36 kolektívnych, 503 zo Slovenska a 71 zo 

zahraničia. Pokračovali aj naše pravidelné kontakty s 58 domácimi a zahraničnými 

partnermi a priaznivcami (organizáciami a jednotlivcami). Zásielky od nás (zväčša 

s publikáciami) smerovali dovedna 646 európskym i zámorským adresátom.

Projekty
Edičné aktivity. S istým sklzom sme pokračovali vo vydávaní periodika Genea-

logicko-heraldický hlas. V roku 2008 vyšlo jedno, v roku 2009 druhé číslo za rok 

2008 a v roku 2010 zmeškané dvojčíslo za rok 2009. V záujme posilnenia odbornej 

úrovne, dobrého mena a celkovej pozície nášho periodika na verejnosti i vo vedec-

kom prostredí konštituovali sme redakčnú radu a odborné príspevky nechávame 

posudzovať aj renomovaným externým lektorom (čo sme doposiaľ robili len spora-

dicky). Nechali sme tiež zdigitalizovať všetky staršie čísla časopisu. V krátkej dobe 

sa objavia na internetovej stránke spoločnosti.

Popri GH-hlase sme v sledovanom období vydali dve samostatné publikácie, 

ktoré majú charakter príručiek – Heraldickú terminológiu L. Vrtela (toto dielo kodi-

fikuje slovenskú heraldickú terminológiu) a Príručku ku genealogickému výskumu 

2 (nadviazali sme ňou na prvý diel rovnomennej publikácie, vydaný pred piatimi 

rokmi). Obe diela vyšli koncom minulého roka. 

Na vydanie v týchto dňoch pripravujeme dielo Kontinuita a diskontinuita genea-

lógie a heraldiky (zborník z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila koncom 

roka 2008 v Martine – pozn. red. dielo medzičasom vyšlo) a prácu Miroslava Glejteka 

Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho, ktorá sumarizuje celoživot-

né pôsobenie tejto osobnosti na poli cirkevnej heraldiky.
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Záujem o naše publikácie – najmä na Slovensku a v Českej republike – pretrváva. 

V poslednom období najviac žiadané boli novinky, teda Príručka ku genealogic-

kému výskumu 2 a Heraldická terminológia. Distribúciu uskutočňujeme priamo aj 

prostredníctvom 3 knižných veľkodistribútorov.

Knižnica, zbierky a projekty zamerané na zber a sprístupňovanie pra-

menných informácií. V posledných rokoch a mesiacoch sme venovali zvýšenú 

pozornosť monumentálnemu celoslovenskému projektu Súpis slovacikálnych erbo-

vých listín. Získané záznamy o týchto významných prameňoch (uložených v našich 

verejných i súkromných zbierkach) stále dopĺňame a koncom tohto alebo začiatkom 

budúceho roka by sme ich radi publikovali. V projekte chceme potom pokračovať aj 

ďalej, považujeme ho za dlhodobý. 

Plánujeme tiež oživenie staršieho projektu Prepis náhrobných nápisov a uvažu-

jeme aj o sprístupňovaní ďalších (predovšetkým archívnych) prameňov genealogic-

kého výskumu.

Mnohé diela užitočné pre genealogických a iných bádateľov sú k dispozícii 

v príručnej knižnici, ktorú budujeme v spolupráci s Oddelením služieb Slovenskej 

národnej knižnice v Univerzálnej študovni SNK v Martine. Aj v uplynulom období 

táto knižnica zaznamenala nové prírastky. Podobne náš archívny fond obohatili ďal-

šie nepublikované genealógie, ktoré je takisto možné študovať (prezenčne) a mnohí 

záujemcovia túto možnosť aj využívajú.

Podujatia. Posledným podujatím, ktoré sme organizovali, bola konferencia 

Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky na Slovensku. V máji, pred rokom, 

sme spolupracovali na príprave 3-dňovej konferencie Zemianstvo na Slovensku v no-

voveku. Dnes sa stretávame na seminári Škola praktickej genealógie a o rok by sme 

radi zorganizovali podobné podujatie, ktorého tému oznámime neskôr. 

Služby. Pokračovali sme a pokračujeme v poskytovaní osobných konzultácií aj 

vo vybavovaní genealogických dopytov. Niektoré postupujeme súkromným genea-

lógom. Členov, ktorí nám poskytli svoje e-mailové adresy, sporadicky informujeme 

o novinkách (naposledy o tých, ktoré sa týkali digitalizácie slovenských matrík a ich 

zverejnenia na internete).

Publicita a ohlasy. Predseda našej spoločnosti v poslednom období viackrát 

informoval o činnosti našej spoločnosti v rozhlasových besedách. Vyjadrenia našich 

členov i správy o aktivitách SGHS sa sporadicky objavovali a objavujú aj v denní-

koch či iných periodikách. Občas nám, naopak, píšete aj vy. Vyjadrujete sa k obsahu 

nášho časopisu, úrovni našich publikácií, k našej činnosti. Za všetky tieto ohlasy 

a podnety vám ďakujeme. Sú pre nás cenné a pomáhajú nám zvažovať budúce ak-

tivity.
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V budúcom roku si pripomenieme 20. výročie založenia našej spoločnosti. Radi 

by sme dovtedy dobehli viaceré sklzy, ktoré sprevádzali našu činnosť v uplynulých 

rokoch, podoťahovali už rozbehnuté projekty a samozrejme rozvinuli aj nové aktivi-

ty. Veríme, že na to budeme mať dosť síl, podpory aj prostriedkov. Dovoľte, aby sme 

sa v tejto súvisloti osobitne poďakovali generálnemu riaditeľovi Slovenskej národnej 

knižnice p. Prof. Dr. Dušanovi Katuščákovi, PhD. Najmä vďaka nemu je Slovenská ná-

rodná knižnica zázemím a východiskom našich i mnohých ďalších aktivít v oblasti 

genealógie a heraldiky na Slovensku. Ďakujeme aj vám, všetkým členom, za dôveru, 

ktorú nám vytrvalo preukazujete.

Spoločnosť ocenila záujem Prof. Katuščáka o jej činnosť aj ďakovným diplomom. 

Prítomní potom vymenovali dvoch nových čestných členov SGHS – za rozvoj sloven-

sko-maďarských vzťahov v oblasti pomocných vied historických Doc. PhDr. Attilu 

Pandulu, PhD., docenta z Univerzity Eötvösa Lóranta v Budapešti, historika, heraldika 

a faleristu, predsedu Maďarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti, a za rozvoj 

a propagáciu slovenskej heraldiky vo svete dlhoročného podpredsedu SGHS, súkrom-

ného genealóga a heraldika Ing. Zdenka G. Alexyho z Bratislavy. Doterajšími čestnými 

členmi spoločnosti boli (a sú): čestný predseda SGHS Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., 

bývalý dlhoročný predseda SGHS Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., bývalý medziná-

rodný korešpondent Kanadskej heraldickej spoločnosti David H. Scholes, predseda 

Ukrajinskej heraldickej spoločnosti Andrij Grečylo a dvaja významní slovenskí (heral-

dickí) výtvarníci Mgr. art. Ladislav Čisárik a akademický maliar Ján Švec.

ORGÁNY 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI

VÝBOR
Predseda: PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Podpredsedovia: Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška

Tajomník: Mgr. Milan Šišmiš

Hospodár: Ing. Eva Bohdanová

Členovia:  Mgr. Šarlota Drahošová, Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.,  

PhDr. Igor Graus, PhDr. Peter Keresteš, PhD., PhDr. Ladislav Vrtel,  

PhDr. Ján Žilák, CSc.

DOZORNÝ VÝBOR
Predseda: PhDr. Oľga Kvasnicová

Členovia: PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc., Pavlína Valková
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SÚŤAŽ NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 2010

V roku 2007 sme (SGHS) vyhlásili šiesty ročník celoslovenskej súťaže Najlepšie 

genealogické práce. Vyhodnotenie sa konalo 20. mája 2010 v priestoroch Slovenskej 

národnej knižnice v Martine. Aj tentokrát v kreslách porotcov sedeli skúsení odbor-

níci – Mgr. Šarlota Drahošová (riaditeľka Štátneho archívu v Nitre) ako predsedníčka, 

PhDr. Peter Keresteš, PhD., archivár, historik a genealóg (z rovnomenného archívu) 

a Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., historik a pedagóg z Trnavskej univerzity v Tr-

nave. Prinášame ich hodnotenia a postrehy. Súťaž organizujeme od roku 1995, raz 

za tri roky.

Všeobecné hodnotenie
Súťaž pokračovala so zachovaním jej otvorenosti pre amatérov i profesionálov 

a do 6. ročníka 27 autorov zaslalo celkovo 31 samostatných prác, čo bol najvyšší 

počet v doterajšej histórii tejto súťaže. Práce vznikli v rokoch 2007 – 2010. Potešil 

nás vzrastajúci záujem, ale viac stúpajúci kvalitatívny priemer diel. V tomto ročníku 

však vysoko nad ostatné nezažiarila ani jedna práca, o ktorej by sme nezapochy-

bovali, že bude víťazná. 

V porote prevládol názor, že pri hodnotení budeme uprednostňovať práce, ktoré 

sú „najviac genealogické“, ktoré sa najviac venujú rodovým príbuzenským väzbám 

v širšom časovom pláne. Pri takomto pohľade sme zaznamenali nasledujúce typy 

prístupov a okruhy (zaslaných) prác:

1. Genealogické práce, v ktorých hlavnú rolu hrali presné metodologické postupy 

a príbuzenské nadväznosti v širšom časovom zábere.

2. Práce zachytávajúce kratší časový úsek, ktorých nosným pilierom bola vý-

znamná osobnosť. Tieto svojím charakterom hraničili s prácami biografickými.

3. Práce zachytávajúce spomienky a rodinné udalosti, teda práce kronikárskeho 

typu.

4. Objavili sa aj zaujímavé historicko-topografické práce, ktorých „ústredné po-

stavy“ tvorili rodiny dávnych majiteľov budov (v meste) alebo pozemkov. Niektoré 

z nich predstavujú kvalitný fundament pre hlbšie štúdium genealogických súvis-

lostí a zároveň poukazujú, kde a akým spôsobom možno prísť k (mimomatričným) 

genealogickým zdrojom.

Akceptovali sme variabilitu prístupu alebo inak povedané rôzne uchopenia tém, 

pretože každý bádateľ/autor má iné východiskové podklady a podmienky. 

Väčšina prác pochádzala od neprofesionálov a mali charakter prevažne amatér-

skych diel s menšími, či väčšími chybami. Autori ich tvorbu považovali skôr za záuj-

movú činnosť, zábavu, a je isté, že mnohé z nami videných nedostatkov ich rodinní 

príslušníci, ktorým boli tieto práce určené predovšetkým, prehliadnu. Napriek tomu 

si myslíme, že aj týmto autorom sa oplatí zdokonaľovať a učiť sa a teda aj trochu 

miešať do remesla (profesionálnym) genealógom a historikom. 
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Je potešujúce zapájanie sa mladých ľudí, možno budúcich genealógov alebo 

aspoň záujemcov o tento odbor. Títo autori už pochopiteľne vo veľkom využívali 

internet. Bolo však vidno, že ani starší sa nechcú dať zahanbiť; odvažujú sa hľadať 

genealogické databázy a využívať ich.

Z hľadiska metodológie a štrukturácie prác prístupy jednotlivých autorov sa 

líšili, z čoho vyplynula aj menšia či väčšia prehľadnosť a zrozumiteľnosť ich diel. 

V mnohých bolo cítiť snahu o zasadenie sledovaného rodu do historických súvis-

lostí, pozerať sa naň z istého nadhľadu a využiť pritom informácie z historickej 

literatúry. Takmer každá práca približovala aj dejiny obce, v ktorej členovia rodu 

žili, alebo aj širšieho okolia. Tejto časti však netreba venovať neprimerane veľký 

priestor; narúša to vnútornú proporcionalitu diela. 

Autori sa zamýšľali nad vznikom priezvisk, alebo sa venovali ich jazykovému 

rozboru. Tu nezaškodí opatrný prístup, pretože je mnoho súvislostí, ktoré pri vzni-

ku a formovaní mien „vstupovali do deja“ a nemusia byť autorovi vôbec známe. Ak 

ide o zložité, nejasné priezvisko, dobré je konzultovať s Jazykovedným ústavom 

Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Väčšina autorov sa obrala o „body“ a časť kvality svojich prác zlými odkazmi na 

zdroje alebo tým, že ich vôbec neuviedla. Kvalitné citácie pridávajú dielu automatic-

Súťažné práce pútali primeranú pozornosť účastníkov ich vyhodnotenia. Foto: Milan Šišmiš
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BALAJ, Štefan s rodinou. Rodokmeň ro- 

du Balaj z Mníchovej Lehoty od druhej 

polovice 19. storočia k 1. 7. 2009 a osob- 

né spomienky. Trenčín 2009, 80 strán 

(interná počítačová tlač v hrebeňovej väz- 

be, dodané aj na CD).

Krátke predstavenie obce s jej histó-

riou. Prvá zmienka o tomto priezvisku 

pochádza z roku 1623. Autor pracuje so 

systémom očíslovaných osôb, ktorý texty 

prepája s údajmi v grafickom farebnom ro-

dostrome. Najstarším matrične doloženým 

príslušníkom tohto rodu je Štefan Balay, 

narodený v roku 1837. Dielo rozvíja vet-

vy jeho detí, mužských potomkov Jozefa 

a Ondreja až do súčasnosti. Pri každom sú 

údaje o narodení, úmrtí, absolvovaných 

školách a zamestnaniach. Pomerne roz-

siahle sú spomienky na rodinný život. Ro-

dové súvislosti sú dovedené do súčasnos-

ti. Fotografické prílohy; zaujímavosťou sú 

vizitky osôb aj s adresami a terminológia 

rodinných vzťahov. V budúcnosti možno 

výskum rozšíriť o výskum v r. k. matrikách 

Soblahova od roku 1717 a ev. a. v. matri-

kách Trenčína od roku 1783.

ky na dôveryhodnosti. Často sa vyskytovali polovičaté odkazy – napr. súhrnné zo-

znamy použitých archívnych zdrojov a literatúry v závere diel, bez spojení s údaj-

mi, ktorých sa týkali. Niektorí autori nelokalizovali archívy (neuviedli miesta, kde 

sa nachádzajú), alebo informácie z inak (uvedených) bohatých zdrojov dostatočne 

nevyužili. Radi by sme im a budúcim tvorcom genealogických diel preto odkázali: 

nebojte sa mať väčšie odborné ambície.

Je potrebné vychádzať z faktov, pretože genealógia je vedecký odbor, a opatrne 

narábať s rôznymi konštrukciami o pôvode rodu. Vo viacerých prácach chýbala 

zjednocujúca niť – súvislý sled, popis vývoja rodu od najstaršieho známeho člena 

po posledných potomkov. 

Už takmer samozrejmými súčasťami takýchto prác sú čiernobiele alebo farebné 

fotografické prílohy a tabuľky. Musíme podotknúť, že tabuľky boli v niektorých 

prípadoch pre nezainteresovaného čitateľa ťažko pochopiteľné (je lepšie držať sa 

zaužívaných vzorov, priveľmi neexperimentovať).

Kvalitatívne vzrástla technická úroveň publikácií – väzba, tlač, grafika, fareb-

nosť. Nehovoríme, že sú to hlavné atribúty dobrých diel, estetická stránka však 

rozhodne zvyšuje, zlepšuje pocitový vzťah k publikácii. Práce prišli v rôznych 

podobách – zviazané v pevnej väzbe, brožované, v hrebeňovej väzbe, napálené na 

cédéčkach (v dvoch prípadoch len na nich). Myslíme si, že papier je papier. Pri na-

pálených prácach čiastočne uniká formálna, technická stránka prevedenia. Ak chce-

me výsledky snaženia autorov týchto prác zachovať, musíme ich vytlačiť. V tomto 

ročníku sme však (napriek propozíciám) tieto práce ešte prijali. Podobne sme uro-

bili i s diplomovými a študentskými odbornými prácami, ktoré vo svojej klasickej 

štruktúre patria skôr na akademickú pôdu. Ak majú byť publikované či prihlásené 

do súťaží nášho typu, je potrebné ich formálne a sčasti aj obsahovo modifikovať. 

Z toho nám vyplynulo, že podmienky súťaže bude potrebné spresniť.

V nasledujúcom prehľade predstavujeme jednotlivé práce. 
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BARINYCH, Pavel – ĎURIČ, Igor. Blažej 

Kálnický zvaný Valovič. Kráľovský 

miestodržiteľský notár a jeho rod od 

roku 1592. Bratislava 2010, 136 strán (táto 

zviazaná počítačová tlač bola do súťaže 

prihlásená krátko pred zadaním do tlače 

a v lete 2010 v náklade 500 ks vyšla vo 

vydavateľstve DuBari, s. r. o., Bratislava 

s ISBN 978–80–970411–0–6).

Červenou niťou tejto 

genealogickej a knižne 

vydanej práce sú osu-

dy Blažeja Kálnické-

ho zvaného Valoviča, 

kráľovského miestodr-

žiteľského radcu, kto-

rý získal v roku 1592 

šľachtictvo. Autori prá-

ce si všímajú legendy o pôvode rodu a naj-

mä zachovaný originál armálesu, ktorý 

podrobne analyzujú. Potomkovia Blažeja 

sa zaradili medzi schudobnelé zemian-

ske rody Nitrianskej stolice a stali sa naj-

rozvetvenejším rodom v obci Kálnica pri 

Piešťanoch. V priebehu 18. a 19. storočia 

sa dostali do sporu s poddanským rodom 

Galbavých, ktorého členovia sa snažili „vo-

trieť“ medzi zemianskych Valovičovcov. 

Súčasťou práce sú obrázky a genealogické 

tabuľky.

BOBOK, Otto a dedičia. História šľach-

tickej obce Dežerice 13. – 19. storočie. 

Trenčín 2008, 31 strán + 19 príloh (interné 

vydanie, viazaná počítačová tlač).

Dielo len sčasti zapadlo do koncepcie 

našej súťaže. Nejde vyslovene o genealo-

gickú prácu, sú tu navzájom pospájané 

viaceré tematické okruhy – dejiny obce, 

dejiny významných osobností obce a zo-

znamy mien a priezvisk šľachtických 

osôb, predstaviteľov obecnej samosprávy, 

zoznamy obyvateľov obce podľa rokov, 

vypracované na základe údajov z listín 

a matrík, ktoré sú v konečnom dôsledku 

určitou databázou, nie celkom nadväzu-

júcou na genealogické vývody. Nosnejšiu 

časť tvoria zoznamy obyvateľov obce zo 

zachovaných listín podľa storočí a rokov.

Prácu možno vnímať ako príspevok k de-

jinám obce, výskytu rodov a priezvisk 

v nej. Dielo rozširuje databázu pre ďalší 

výskum. Pre skvalitnenie textu by bolo 

vhodné presnejšie citovanie použitých ar-

chívnych zdrojov a literatúry.

BRINDZA, Peter. Rod Koštial z Trnova. 

Predmatričná genealógia 1526 – 1711. 

Pohľad do života turčianskych, trnov-

ských zemianskych rodín. Bratislava : 

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 

UK, Katedra archívnictva a pomocných vied 

historických, 2010, 69 strán + 30 strán prí-

loh (viazaná diplomová práca).

Dejiny turčianskeho zemianskeho ro-

du Koštialovcov a ich vetvy Milecovcov 

z Trnova. Prínosom práce je spracovanie 

predmatričného, doposiaľ málo známeho 

obdobia v dejinách tohto turčianskeho 

zemianskeho rodu. Autor sa pokúsil po-

dať komplexný a kritický pohľad na vývoj 

rodu v 16. a 17. storočí a to nielen jeho 

genealógie, ale aj majetkových pomerov 

a erbu. Práca je založená na podrobnom 

archívnom výskume, vítané sú aj kariérne 

biografie stoličných úradníkov z rodu Koš-

tialovcov, ktoré možno využiť pri štúdiu 

dejín správy a dejín Turčianskej stolice.

BRINDZA, Peter. Trenčianski Sirčičov-

ci. Genealógia rodu. Bratislava : Univer-

zita Komenského, Filozofická fakulta UK, 
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Katedra archívnictva a pomocných vied his-

torických, 2009. 71 s. + 5 genealogických 

tabuliek (viazaná bakalárska práca).

Ide o kvalifikačnú prácu študenta ar-

chívnictva a pomocných vied historických 

na Univerzite Komenského, čo sa, priro-

dzene, prejavilo na forme i spôsobe spra-

covania témy, ktoré spĺňa štandardné pro-

fesionálne kritéria kladené na budúceho 

archivára. Práca sa člení na päť základ-

ných kapitol, v ktorých autor predstavuje 

genealogické pramene, stručne predstavu-

je vývoj šľachtickej spoločnosti s dôrazom 

na Trenčiansku župu, dejiny a vývoj rodu, 

osobitne aj matričné záznamy a napokon 

heraldické pramene a pamiatky rodu. Sir-

čičovci boli šľachtickou rodinou pôvodom 

z Chorvátska, ktorá sa v 17. storočí prisťa-

hovala na územie Trenčianskej župy, kde 

získala majetky v Skalskej Novej Vsi, Mel-

čiciach, Beckove, Bošáci, Peťovke, Omšení, 

Visolajách, Sverepci a inde. Autor sleduje 

dejiny rodu (majetkový a spoločenský vý-

voj) až do druhej polovice 19. storočia. 

Osobitnú časť predstavuje 4. kapitola, kto-

rá je vlastne akýmsi výpočtom genealogic-

kých údajov nájdených výlučne v zachova-

ných matrikách.

ČECHMÁNKOVÁ, Nora. Pod krídlami 

pelikána. Rod Medzihradský ako súčasť 

oravského zemianstva. (Bratislava, asi 

2010), 79 strán (interné vydanie, viazaná 

počítačová tlač).

Práca predstavuje zosumarizovanie 

poznatkov o zemianskom rode Medzihrad-

ských z Medzihradného na Orave, ktorí sa 

zaradili nielen medzi najrozvetvenejšie, 

ale aj najvýznamnejšie oravské zemian-

ske rody. Autorka práce si všíma aj naj-

významnejšie osobnosti z rodu a jemu 

spríbuznených rodín. Dielo možno pova-

žovať za dobré východisko ku komplexné-

mu spracovaniu dejín rodu.

DOMONKOS, Štefan Karol. Kronika rodu 

Domonkos. (Piešťany 2010), 108 strán (inter-

né vydanie, viazaná počítačová tlač).

Práca predstavuje jednu z viacerých 

drobných šľachtických rodín zo Žitného 

ostrova, doloženú už v 16. storočí. Člení 

sa na desať kapitol (popri úvode a záve-

re). Autor v nich sleduje pôvod priezvis-

ka, historické pozadie, predstavuje me-

todiku výskumov, súpis šľachty z roku 

1790 a spriaznenosť s ďalšími šľachtic-

kými rodmi Kajdacsovcov, Pénzesovcov, 

Méhesovcov, Paraszthyovcov. Aj tu platí, 

že napriek veľkému množstvu prameňov 

a literatúry, ktoré autor predstavuje, chý-

ba ich hlbšie využitie. Nedostatočne je 

zohľadnený aj armáles rodu z roku 1560, 

ktorý by si zaslúžil osobitnú pozornosť. 

Podobne sa to týka aj rodového erbu, ktorý 

staršia genealogická literatúra predstavuje 

v piatich rozličných variantoch. Viaceré 

údaje a doklady prezentované v práci bu-

de tiež potrebné kriticky zhodnotiť na 

základe hlbšieho pramenného výskumu, 

ako napríklad v prípade rodu Néhez infor-

máciu o údajnej donácii Štefana I. z roku 

1014 pre jobagiónov Bratislavského hra-

du (v skutočnosti išlo o Štefana III. a rok 

1165). Za prínosnú pre dejiny rodu treba 

pokladať najmä kapitolu 10, v ktorej sú na 

základe spomienok v biografických profi-

loch predstavení niektorí príslušníci rodu 

žijúci v 20. storočí. Pozoruhodná je tiež 

príloha o DNA teste, ktorý predkov rodu 

– v rozpore s tradíciou o ich sedmohrad-

skom a sikulskom pôvode – umiestňuje do 

prostredia západného európskeho pobre-
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žia, Šandinávie a Britských ostrovov. Práca 

nepochybne predstavuje dobré východisko 

pre ďalší genealogický výskum rodu.

FÁBIK, Peter. Rodokmeň Valentína 

a Márie Fábikových. Prievidza 2008. 42 

strán + obrazová príloha + samostatná ob-

razová príloha v tvrdých doskách + CD-ROM 

(dielo, v skutočnosti dokončené až v roku 

2009, bolo vyhotovené v 16 exemplároch).

Samotná práca sa vlastne skladá akoby 

z troch častí, pričom textovou je iba jed-

na, zvyšné sú obrazovou dokumentáciou 

a prílohami k textu. Dejiny rodu autor sle-

doval od prelomu 18. a 19. storočia, súvis-

lejšie však až od Valentína Fabika (+ 1943) 

a jeho manželky Márie. Pôvodne roľnícka 

rodina zo Skačian postupne presedlala na 

kováčske remeslo. Práca opisuje aj ďalšie 

spríbuznené rodiny Čauderovcov a Medlí-

kovcov. Azda až príliš zoširoka sa venuje 

aj dejinám regiónu (Skačany a Prievidza). 

Text je ilustrovaný bohatým obrazovým 

materiálom (matriky, krstné listy, portrét-

ne fotografie a pod.) Vlastná genealogická 

tabuľka, ktorá tvorí úvodnú časť, je však 

spracovaná málo prehľadným spôsobom; 

odporúčali by sme voliť skôr tradičnejšiu 

podobu. Istým nedostatkom je tiež absen-

cia odkazov na pramene a literatúru, čo 

môže skomplikovať budúce výskumy. Mož-

no povedať, že práca je akousi obrazovou 

kronikou rodiny a príkladom bohatého vy-

užitia obrazovej (portrétnej) dokumentácie 

v genealogickej tvorbe. Práve mimoriadna 

grafická úprava príloh robí prácu príťažli-

vou. Nepochybne sa stretla s pozitívnym 

ohlasom u členov rodiny i všetkých, ktorí 

ju mali možnosť vidieť. 

FURDIKOVÁ, Eva. Po stopách predkov 

rodiny Furdik. Banská Bystrica : rodina 

Furdiková vo vydavateľstve Trian, s. r. o., 

2007, 126 strán, bez ISBN (tlač určená ro-

dinným príslušníkom, pevná väzba).

Pútavá knižne vydaná práca o dejinách 

evanjelického rodu Furdikovcov. Furdikov-

ci boli pôvodne poddanským rodom z Udi-

če pri Púchove, ktorý sa v druhej polovici 

18. storočia usadil v mestečku Radvaň, 

dnes miestnej časti Banskej Bystrice. Au-

torka predstavuje členov rodu ako zruč-

ných a vzdelaných remeselníckych maj-

strov (tkáči, klobučníci, súkeníci a pod.), 

ktorí sa aktívne zapájali do samosprávy 

mestečka. Opisuje ich príbuzenské vzťahy 

s predkami básnika Andreja Braxatorisa-

Sládkoviča, s mnohými kultúrne vyspelými 

meštianskymi rodinami Radvane a Banskej 

Bystrice (Markovič, Klimo či Sartorides). 

Z rodu vzišlo viacero intelektuálov, ved-

cov a podnikateľov. Práce je obohatená 

o pútavý obrazový materiál a prehľadné 

genealogické tabuľky. (Anotovali sme ju aj 

v Genealogicko-heraldickom hlase, roč. 18, 

2008, č. 2, s. 60 – 61.)

GIAČ, Ivan – GIAČ, Vladimír. Genealó-

gia trnovskej vetvy rodu Tomčáni (Tom-

čiansky). (Martin 2009), 45 strán + 4 stra-

ny obrazovej (heraldickej) prílohy (interné 

vydanie, viazaná počítačová tlač).Foto: Jaroslav Vokoun
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Autorská dvojica (otec a syn) sa zaobe-

rá v práci jednou z vetiev starobylého ze-

mianskeho turčianskeho rodu doloženého 

už v 13. storočí. V osobe Alexandra Tomčá-

niho sa rod v 80. rokoch 18. storočia usíd-

lil v Trnove a práve sledovanie tejto vetvy 

až po súčasnosť je predmetom predloženej 

práce. Text je doplnený početnými údajmi 

o dejinách regiónu, jednotlivých obcí, či 

mnohých tunajších drobných šľachtických 

rodov. Zväčša ide o údaje prevzaté z roz-

siahlej odbornej literatúry. Táto skutoč-

nosť a početné, mechanicky uvedené výpi-

sy z rozličných genealogických prameňov 

spôsobujú, že text je miestami menej pre-

hľadný. Na druhej strane sú však veľmi 

dôsledne spracované genealogické tabuľ-

ky, ktoré je pri čítaní textovej časti práce 

vlastne aj nevyhnutné mať neustále pred 

očami. Text oživujú tiež údaje o majetko-

vých presunoch v Trnove, dokumentujúce 

napr. snahu potomkov udržať si pozemky 

vo vlastných rukách aj po spoločenských 

zmenách v 20. storočí. Je to príbeh pre-

važnej väčšiny zemianskych rodín na Slo-

vensku. Záver tvorí grafická a umelecká 

rekonštrukcia rodového erbu, ktorá vychá-

dza z pečatí publikovaných v diele prof. 

Jozefa Nováka Rodové erby na Slovensku. 

KOLLÁROVÁ, Zuzana. Samuel Weber. 

Spišská Belá : Jadro, 2008, 120 strán. ISBN 

978–80–969622–9–7 (tlač, pevná väzba).

Príjemná knižôčka o významnom evan-

jelickom kňazovi nemeckej národnosti 

a jeho rodinných súvislostiach a vzťahoch 

k Popradu a Spišskej Belej. Ide o profe-

sionálne napísané dielo s pevnou, jasnou 

konštrukciou, ktoré sa blíži k biografii. Au-

torka sleduje otcovskú líniu rodu, genealo-

gickú tabuľku od prvej polovice 18. storo-

čia aj s osudmi členov weberovskej rodiny. 

Išlo o vzdelaných a nadaných ľudí so 

sklonmi k literárnej tvorbe, filológii, ma-

liarstvu. Samuel pôsobil v Spišskej Belej 

a Banskej Štiavnici ako pedagóg a evanje-

lický farár. V roku 1907 ho zvolili za seni-

ora spišských miest. Zasadil sa o vybudo-

vanie tabakovej továrne v Budapešti, aby 

prispel k zmierneniu vysťahovalectva. Bol 

kultúrnym a spolkovým činovníkom, mi-

lovníkom tatranskej prírody, robil výstupy 

na štíty, jaskyniarom. Napísal monogra-

fiu o evanjelickej cirkvi v Spišskej Belej, 

dejiny Spišskej Belej, Podolínca, Ľubice, 

bol spolupracovníkom a dopisovateľom 

mnohých odborných novín a časopisov. 

Zomrel 18. mája 1908. Autorka sa opierala 

o jeho pozostalosť v levočskom archíve. 

Do publikácie vhodne zakomponovala de-

jiny Popradu a Spišskej Belej, fotografie 

členov rodiny, Popradu a Spišskej Belej. 

Pekná grafika, výberová bibliografia zora-

dená chronologicky. 

KRIVÝ, Milan. Rod Krivých z Bošáckej 

doliny. (Trenčín) 2010. 24 strán (tlač v zo-

šitovej väzbe, vydanie venované rodinným 

príslušníkom, aj CD).

Najstarší záznam je o Jurajovi Krivom 

a Eve Krajčoviechovej, ktorí mali svadbu 20. 

1. 1771 v Bošáci. Na Juraja nadväzujú ďal-

šie generácie. Rok 1907 autor označuje za 

prelomový; viacerí členovia rodu postupne 

opúšťajú rodnú hrudu – Bošácu, odchádzajú 

do Ameriky, do Čiech a Francúzska za prá-

cou. Od Adama Krivého, narodeného v ro-

ku 1884, nasledujú vcelku pôsobivé texty 

o niektorých členoch rodu (mužoch i že-

nách) so základnými osobnými a rodinnými 

údajmi, informáciami o ich bydliskách, prí-

padne zamestnaniach. Ku každému textu je 
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pripojená osobná alebo sobášna fotografia. 

Ide o príjemnú brožúrku, v závere ktorej 

autor pripomína motivačný charakter štú-

die, ktorej úplnosť bude závisieť aj od toho, 

koľko ďalšieho materiálu a informácií po-

skytnú žijúci príslušníci rodu. Uvedená je 

použitá literatúra, bez konkrétnych archív-

nych dokumentov.

MAMRILLA, Dušan – VOJTAŠŠÁKOVÁ-

ERDÖSSYOVÁ, Mária – ŠEFČIK, Ladislav. 

Rodokmeň rodiny Görgeyovcov/Gerge-

lyiovcov z Lipníka v Zamagurí. Prešov 

: Essox, 2008. 108 s. ISBN 978–80–969810–

1–4 (DVD).

Dejiny starého spišského rodu Hrhov-

ských zo Spišského Hrhova patria k zá-

kladným výskumným počinom spišskej 

historiografie už od čias Karola Wagnera 

v 18. storočí. Jestvuje aj niekoľko kvalit-

ných štúdií a prác profesionálnych histori-

kov zo súčasnosti. Prevažne sa však venujú 

najstaršiemu obdobiu dejín rodu, mladšie 

obdobie je spracované nedostatočne. Pred-

ložená práca je akousi dokumentačnou ana-

bázou, na pozadí ktorej autori predstavujú 

vývoj rodu v základnej tabuľkovej schéme, 

predovšetkým od 18. storočia, na niekto-

rých miestach ho bohato ilustrujú a dokla-

dajú portrétnymi fotografiami, matrika-

mi, sobášnymi listami, fotografiami kúrií 

a kaštieľov, cintorínov, náhrobkov a pod. 

a tiež textami od iných autorov, prepismi 

listín a ďalších dokumentov z edícií, prí-

padne spomienkami členov rodu ešte z 19. 

storočia. Úvod patrí štúdii historika Ľubov-

nianskeho múzea Miroslavovi Števíkovi, 

ktorý predstavuje formovanie majetkovej 

domény rodu na Hornom Spiši v stredo-

veku. Zaujímavosťou práce je bilingválne 

(anglicko-slovenské) spracovanie údajov 

vo vlastnej genealogickej tabuľke a v nad-

pisoch všetkých kapitol. Práca je nepochyb-

ne dostatočným základom pre napísanie 

solídnej historicko-genealogickej štúdie 

o tomto významnom rode. 

MÁRIÁSSY, Péter. Máriássy. Tisícročná 

história rodu pokračuje. Košice : Karnat 

2006, 60 strán, bez ISBN (tlač, brožovaná 

väzba, 13 stán textu a 47 príloh s podrob-

nejšími popiskami).

Krátka história rodu Mariáši. Nejde 

o súvislý genealogický text, ale o podchy-

tenie dejov zo života významných jed-

notlivcov, väčšinou v službách cisárskeho 

vojska. Po I. svetovej vojne viacerí odišli 

za hranice nového štátu. Po II. svetovej 

vojne dostali sa do nepriaznivého súkolia 

politických udalostí nových pomerov v Eu-

rópe. Ide o voľné, doplňujúce pokračova-

nie prvej knihy o rode Mariášiovcov.

Graficky veľmi pekne upravená knižôč-

ka. Ťažiskom bola uhorská a maďarská lite-

ratúra. Ako priame zdroje sú uvedené iba 

armálne listiny, bez terajšieho miesta ulo-

ženia. Kladom je preklad niektorých donač-

ných listín. Autor prikladá farebné fotogra-

fie nehnuteľností, náhrobných kameňov, 

erbov, zábery z kostolov a kaštieľov. 

MINÁRČIC, Miroslav. Vzostup a pád 

Rubigallovcov z Banskej Štiavnice (1536 

– 1598). Nitra : Univerzita Konštantína Filo-

zofa, 2009. 49 strán, 9 strán príloh (baka-

lárska práca na CD-ROM-e).

Šľachtická waldbürgerská rodina, ktorá 

dosiahla vzostup vďaka podnikaniu v ban-

ských revíroch v Banskej Štiavnici a okolí 

zásluhou Pavla Rubigala. Táto práca uka-

zuje druhú tvár P. Rubigala, známeho pre-

dovšetkým ako predstaviteľa humanistic-
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kej poézie na Slovensku, tvár majiteľa baní 

a ťažiara, tiež účastníka protitureckých 

bojov. Hospodárske aktivity založil na 

zdedenom majetku rodiny Hillebrandtov-

cov, ktorá ho adoptovala. Jeho dedičia ne-

mali vzťah k banskému podnikaniu.

Dielo patrí medzi kvalitné práce, ktoré 

zachytávajú v podstate príslušníkov jednej 

rodiny. Obsahuje veľmi bohaté poznámky, 

mnohé informácie sa však dali preniesť do 

textu, aby sa odľahčil poznámkový aparát. 

Berieme do úvahy, že matriky z tohto ob-

dobia neexistujú a výskum (v archívoch) 

musel byť veľmi náročný. To pridáva práci 

na hodnote, len je potrebné konkretizovať 

signatúry. V závere autor zverejňuje súpis 

literatúry, opis erbu, prílohy z archívnych 

dokumentov, dobové zábery mesta.

PERNIŠ, Jaroslav. Pernišovci. Genea-

lógia jedného hornonitrianskeho rodu. 

Prievidza 2010, 166 strán (interné vydanie, 

počítačová tlač v hrebeňovej väzbe).

Autor je verejnosti známy svojimi od-

bornými historickými prácami, čo sa preja-

vilo aj na predloženej genealogickej štúdii 

o Pernišovcoch. Je spracovaná takmer bez-

chybne po formálnej aj obsahovej stránke. 

Práca sa člení na dve časti. V prvej autor na 

pozadí základných genealogických prame-

ňov, ako sú bojnická mestská kniha z ro-

kov 1572 – 1735, kniha vinohradníckeho 

cechu, daňový súpis z roku 1715 a matri-

ky, približuje najstaršie údaje o príslušní-

koch rodiny, v druhej predstavuje vlastnú 

genealogickú štúdiu. Rodina pochádza 

z osád Gajdel a Koš a najstarší doklad za-

chytáva príslušníka rodiny – Jána Perniša – 

už v roku 1614. Najstarší spoločný predok, 

od ktorého možno sledovať genealógiu ro-

du kontinuitne, je tiež Ján Perniš, ktorý žil 

v rokoch 1719 – 1799. Rodina sa postupne 

rozčlenila do ôsmich línií, ktoré odlišovali 

aj osobitné prídomky, priezviská. Treba 

ešte spomenúť, že výhodou spracovania 

genealógie Pernišovcov bola skutočnosť, 

že príslušníci rodiny migrovali len mini-

málne a počas celého sledovaného obdo-

bia sídlili prevažne v Koši. 

POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRúBER, Pe-

ter. Bránami mesta. Životopis starého 

domu. Pezinok : Mestské múzeum v Pezin-

ku, 2008, 276 strán, ISBN 978–80–969179–

4–5 (tlač, pevná väzba).

Ide o historicko-genealogicko-topo-

grafický lexikón slobodného kráľovského 

mesta Pezinok. Autori si všímajú staré 

meštianske domy a ich majiteľov. Práca je 

založená na výskume pôvodného archív-

neho materiálu a prináša mnohé doposiaľ 

neznáme fakty o vlastníkoch domov v his-

torickom jadre mesta Pezinok. Vhodne ju 

dopĺňajú mapové prílohy, podľa ktorých 

sa možno dobre orientovať aj priamo v te-

réne. Je využiteľná historikmi, genealóg-

mi, heraldikmi, pamiatkarmi či historikmi 

umenia. (Podrobnú anotáciu sme publiko-

vali v Genealogicko-heraldickom hlase, 

roč. 18, 2008, č. 2, na s. 65 – 66.)

RUMÁNEK, Gustáv. Bryndziarske pas-

torále. Sága rodu Michala Klimáčka, 

starého otca Ľudmily Podjavorinskej. 

Stará Turá : T-štúdio, s. r. o., 2009, 39 strán, 

z toho 12 príloh, ISBN 978–80–970103–7–9 

(tlač, brožovaná väzba).

Dobre čitateľná menšia brožúrka pred-

stavuje bryndziarsky rod Klimáčkovcov zo 

Starej Turej. Toto priezvisko je v oblasti 

Starej Turej zachytené od 16. storočia. Au-

tor popisuje dve generácie – Michala a je-
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ho pokračovateľa, syna Michala, ako vý-

znamných podnikateľov v oblasti výroby 

bryndziarskych výrobkov. Spomína pôvod 

pastierov-valachov, vynájdenie spôsobu 

dlhodobého uchovávania (skladovania) vý-

robkov z ovčieho mlieka Jánom Vagačom 

zo Starej Turej, ktorý v roku 1787 založil 

prvú bryndziarsku manufaktúru v Detve. 

Mal ďalších súpútnikov i pokračovateľov. 

Jedným z nich bol práve Michal Klimáček 

zo Starej Turej, ktorý sezónne pracoval 

v Mošovciach, kde založil bryndziareň, 

vracal sa však na (staroturanské) kopani-

ce. Z rodiny pochádzala i matka spisova-

teľky Ľudmily Podjavorinskej, prvorodená 

dcéra Michala Klimáčka. Autor predstavuje 

i rodinu Michalovho mladšieho brata Šte-

fana, v ktorom sa stretávame s kultúrnym 

pracovníkom – redaktorom, maliarom. Je-

ho príbuzní sa zaradili do intelektuálneho 

sveta – výtvarník, pedagogička, redaktor. 

V použitej literatúre sú niektoré citácie ne-

úplné a niektoré archívne dokumenty uve-

dené bez miesta uloženia. Práca má pekný, 

estetický obal a ako (čiernobiele) prílohy 

ponúka osobné fotografie, výtvarné práce 

a vyobrazenia budov v Mošovciach.

SABOVÁ, Anna. Návraty do minulosti. 

Rod Bajanovcov. Prievidza 2010, 54 strán, 

z toho 4 prílohy (interná počítačová tlač, 

brožovaná, estetická väzba, dielo bolo 

vydané na súkromné účely bez jazykovej 

korektúry).

Na začiatku sa autorka pokúša ma-

povať a informovať o výskyte priezviska 

Bajan v Uhorsku aj mimo neho. Rozvíja 

úvahu o jeho pôvode od názvu lokality, ale 

aj slovesa „bajati“ – rozprávať rozprávky. 

Je to na diskusiu. Ak by priezvisko bolo 

odvodené od názvu lokality, treba počí-

tať s tým, že takýmto spôsobom vznikali 

priezviská, ktorých nositelia mohli a ne-

museli byť príbuzní. Rody s takýmto me-

nom mohli nezávisle na sebe vzniknúť na 

rôznych miestach Slovenska. Genealogické 

súvislosti autorka rozvíja od najstaršieho 

matrične doloženého Jána Bajana z Pod-

lužian, narodeného v roku 1711. Dielo má 

atribúty genealogickej práce, jasné línie. 

Autorka vychádzala zo štúdia cirkevných 

matrík, literatúry a vo svojej práci využila 

i internetové zdroje.

SABOVÁ, Anna. Návraty do minulosti. 

Rod Máčajovcov. Prievidza 2010, 82 strán, 

z toho 16 strán príloh (interná počítačová 

tlač, brožovaná, estetická väzba).

Forma a štýl sú podobné ako u pre-

došlej práce, ide o dielo na veľmi slušnej 

úrovni. Rodokmeň Máčajovcov z Hron-

ských Kosíh z Tekova predstavuje od 18. 

až do 20. storočia. Dielo má citlivý, pekný 

úvod o odovzdávaní si skúseností a mú-

drosti jednoduchých ľudí, jasnú koncep-

ciu, štruktúru. Ponúka súpis výskytu Máča-

jovcov podľa literatúry v 17. a na začiatku 

18. storočia. Konkrétne rodové vetvenie na 

základe údajov z matrík je sledovateľné 

od Mateja z roku 1717. Podrobnejšie sú 

popísané významnejšie osoby alebo uda-

losti. V druhej polovici 19. storočia pri-

búda historiek viažucich sa na jednotliv-

cov. V závere autorka netradične zaraďuje 

údaje národopisného charakteru, týkajúce 

sa života členov tejto rodiny – ich lieče-

nia, obliekania, rodinného života, zvykov 

a povier, hospodárenia. Pridáva tiež reb-

ríček rôznych „naj“ o rode. Pri výskume 

využívala viaceré typy archívnych doku-

mentov i odbornú literatúru, citácie však 

nie sú vždy úplné. Navštevovala archívy, 
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poctivo študovala. V rode našla intelek-

tuálov, vlastencov i ľudí iného zmýšľania, 

jednoduchých ľudí. Vhodne zvolené sú fa-

rebné i čiernobiele prílohy. Nachádzajú sa 

i v texte (hlavne matričné záznamy). Je 

medzi nimi aj genealogická tabuľka.

ŠÍPKA, Emil – súbor prác o rodoch Lip-

tovskej Osady: Mácovský rod z Liptovskej 

Osady v premenách troch storočí. Ger-

šňovská vetva. Liptovská Osada : Miestny 

odbor Matice slovenskej, 2007, nestránko-

vané; Mácovský rod z Liptovskej Osady 

v premenách troch storočí. Juskovská 

vetva. Liptovská Osada : Miestny odbor Mati-

ce slovenskej, 2007, 57 strán; Mácovský rod 

z Liptovskej Osady v premenách troch 

storočí. Koreňovská vetva. Liptovská Osa-

da : Miestny odbor Matice slovenskej, 2007, 

90 strán; Malé genealogické štúdie. Vývoj 

cigánskej populácie obce Liptovská Osa-

da v rokoch 1750 – 2000. Liptovská Osada 

: Miestny odbor Matice slovenskej, 2007, 22 

strán; Malé genealogické štúdie. Židov-

ská komunita Liptovskej Osady a okolia 

v 19. a 20. storočí podľa prístupných 

archívnych dokumentov. Liptovská Osada 

: Miestny odbor Matice slovenskej, 2008, 25 

strán + prílohy; Pohľad na vývoj a súčas-

nú štruktúru Rajčanovského rodu obce 

Liptovská Osada od najstarších čias do 

súčasnosti. Liptovská Osada : Miestny od-

bor Matice slovenskej, 2007, 30 strán; Retro-

spektíva Martinkovského rodu ako vetvy 

rodu Málikovcov z Liptovskej Osady. Lip-

tovská Osada : Miestny odbor Matice sloven-

skej, 2008, 27 strán; Rodokmeň Kvorkov-

ského a Štandľovského rodu z Liptovskej 

Osady. Liptovská Osada : Miestny odbor 

Matice slovenskej, 2007, 51 strán (interné 

viazané rozmnoženiny).

Tento autor, známy už z predchádza-

júcich ročníkov, do súťaže zaslal ďalších 8 

zviazaných prác s genealogickými tabuľ-

kami, ktorými prehlbuje výsledky svojho 

doterajšieho, systematického genealogic-

kého výskumu rodov Liptovskej Osady. 

Približuje v nich Mácovský rod a jeho tri 

vetvy, Martinkovský rod, Rajčanský rod, 

Kvorkovský a Štandľovský rod. Tieto štúdie 

majú svoju štandardnú formu a hodnotu, 

ktorá vzrastá s ich počtom, približujúcim 

jeho výskum v obci Liptovská Osada ku 

kompletnosti. Autor nenechal stranou a do 

rodových súvislostí vsadil i židovské ro-

diny. Raritou je sledovanie príbuzenských 

vzťahov v rómskej populácii, ktoré býva 

často dosť ťažké vzhľadom na väčšiu mig-

ráciu jej členov, častú zmenu sídiel. Pán 

Šípka uskutočňuje na Slovensku skutočne 

ojedinelý výskum populácie jednej dediny.

TAČOVSKÝ, Ladislav. Kronika rodu 

Bennighaus z Druchhornu v Spolkovej 

republike Nemecko, Čermian a Dolných 

Otrokoviec na Slovensku. Trenčín 2010. 

34 strán + prílohy (interné vydanie, viaza-

ná počítačová tlač).

Práca o pôvodne nemeckej gazdovskej 

rodine Benninghausovcov, ktorá sa v roku 

1868 vysťahovala z Druchhornu v Dolnom 

Sasku do obcí Čakajovce a Malé Ripňany 

pri Nitre. Autorovi sa podarilo vysledo-

vať genealógiu rodu priamo v Nemecku, 

v Druchhorne, a spojiť rodokmeň sloven-

skej vetvy rodu s jeho nemeckými pred-

kami, genealogicky doložiteľnými od kon-

ca 17. storočia. Dejiny tamojšieho dvora 

Benninghaus však siahajú až do včasného 

stredoveku. Ťažiskom faktograficky veľmi 

nabitej práce je opis genealogických súvis-

lostí Benninghausovcov a spríbuznených 
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rodín najmä v 19. a 20. storočí, doplnený 

o údaje z matričných záznamov, archív-

nych dokumentov a spomienky autora na 

členov rodiny. Súčasťou práce sú genealo-

gické tabuľky a obrazová príloha.

TAČOVSKÝ, Ladislav. Kronika rodu Ha-

bán z Rakoľúb. Trenčín 2010. 50 strán + 

prílohy (interná, viazaná počítačová tlač).

Genealógia poddanského rodu Habá-

novcov z Rakoľúb, ktorý sa dá genealogic-

ky sledovať od konca 17. storočia. Medzi 

členmi rodu sa objavilo viacero mlynárov, 

remeselníkov a roľníkov, ba jeden z nich 

mal za manželku členku starého šľachtic-

kého rodu Okoličániovcov z Liptova. Prá-

ca je založená nielen na výskume matrič-

ných záznamov, ale aj iných archívnych 

prameňov a spomienkach autora na čle-

nov rodu, ktoré oživujú text faktograficky 

bohatej práce. Vychádzajúc z priezviska 

sa autor domnieva, že predkovia tohto 

rodu patrili ku komunite Habánov, priame 

doklady však chýbajú. Príloha obsahuje 

vyobrazenia dokumentov a genealogické 

tabuľky.

ZACHAROVSKÝ, Róbert. Rodina Zacha- 

rovských z Boce. Turčianske Teplice : Gymná- 

zium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice, 

2009. 29 strán + obr. príloha + genealo-

gické tabuľky (stredoškolská odborná prá-

ca, viazaná počítačová tlač).

Predložená genealogická práca je vý-

sledkom stredoškolskej odbornej činnosti. 

Dejiny rodu, ktorého najstaršieho známeho 

O súťaž sa zaujímali aj významnejšie slovenské média. 
Vľavo Šarlota Drahošová, predsedníčka poroty. Foto: Anna Jančiová
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predka autor identifikoval ako Ondreja Za-

chara z roku 1727, sú úzko späté s baníc-

kym prostredím Vyšnej a Nižnej Boce. Rodi-

na sa orientovala na kováčske remeslo. 

Práca sa člení na dve kapitoly. Prvá opi-

suje dejiny Vyšnej a Nižnej Boce a tunajšie 

baníctvo, druhá približuje samotnú genea-

lógiu rodu, avšak len v najstaršom období 

– 18. storočí, o mladších genealogických 

súvislostiach a ďalšom vývoji rodiny sa ne-

dozvedáme. V metodologickej časti autor 

opisuje pramene, z ktorých čerpal. Treba 

však povedať, že vzhľadom na množstvo 

vymenovaných dôležitých archiválií a ge-

nealogických prameňov (matriky, portálne 

súpisy, rozličná korešpondencia), ich v prá-

ci cítiť veľmi málo. Autor spomína tradíciu 

o údajnom pôvode rodiny z Poľska, pravde-

podobnejší ale bude domáci pôvod (Zacha-

rovce, okr. Rimavská Sobota). 

Súčasťou práce sú aj biografické portré-

ty niektorých potomkov Ondreja Zachara, 

nie je však zrejmé, na základe akých kri-

térií bol robený ich výber. Výnimočná je 

genealogická tabuľka v prílohe. Je skutočne 

impozantná – tak rozsahom, ako aj kvalitou 

spracovania. Zachytáva rodinu v celom jej 

príbuzenstve, teda aj potomkov po praslici 

s ich vlastným potomstvom. Možno ju po-

važovať za najkvalitnejšiu časť práce.

Výsledky súťaže
Po predstavení súťažných prác porota pristúpila k slávnostnému vyhláseniu 

výsledkov. Ceny získali:

1. Mgr. Eva Furdiková z Banskej Bystrice za prácu Po stopách predkov rodiny Furdik,

2. RNDr. Jaroslav Perniš z Prievidze za prácu Pernišovci, 

3. Bc. Peter Brindza z Lysej pod Makytou za prácu Rod Koštial z Trnova.

Osobitné ceny získali: PhDr. Zuzana Kollárová z Popradu za dielo Samuel Weber 

a PhDr. Petra Pospechová a pán Peter Wittgrúber z Pezinka za dielo Bránami mesta 

– Životopis starého domu. 

Pán Doc. RNDr. Emil Šípka, CSc. získal mimoriadne ocenenie za mnohoročné, oje-

dinelé mapovanie rodov Liptovskej Osady v súbore viacerých genealogických prác.

Záverečné slová porotcov
Sme radi, že genealógia na Slovensku nestagnuje, ale naopak, ako sa zdá, je jed-

nou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí historického výskumu. Dobiehame 

a možno aj predbiehame to, v čom sme v minulosti zaostali. Teší nás zvyšujúci sa 

záujem bádateľov aj verejnosti o výskum a tvorbu v tejto oblasti, aj o samotnú sú-

ťaž. Je pre nás určitým indikátorom, že ani naše snaženie (snaženie organizátorov 

a porotcov tejto súťaže) nie je zbytočné. Máme radosť z toho, že členovia touto for-

mou aktivizujú genealogicko-heraldickú spoločnosť a robia ju živou.

Záverom: Potešili nás všetci autori so svojimi prácami. Sme radi, že sa v tomto 

ubehanom svete nájdu ľudia, ktorí sa dokážu odpútať od každodenných problémov, 

pestovať zmysluplné činnosti a prispievať aj týmto spôsobom ku kultivovaniu vzťa-

hov v spoločnosti.

Z podkladov, ktoré poskytli členovia poroty, spracoval Milan Šišmiš
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RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta 

Vaticana Slovaciae : Tomus II. Registra 

supplicationum ex actis pontificum 

Romanorum res gestas Slovacas 

illustrantia : Volumen 1 (1342 – 1415). 

Trnavae : Romae, MMIX (2009), 341 s.

Základnou podmienkou 

historického výskumu 

je existencia kvalit-

ných edícií prameňov. 

Jedným z pracovísk, 

ktoré suplujú syste-

matické publikovanie 

stredovekých historic-

kých prameňov je Ka-

tedra histórie Filozofickej fakulty Trnav-

skej univerzity, na ktorej pracuje viacero 

popredných slovenských medievalistov. 

Zatiaľ posledným edičným výstupom 

tohto pracoviska je druhý diel edície Mo-

numenta Vaticana Slovaciae nadväzujúci 

na prvý diel, ktorý edične spracoval Vin-

cent Sedlák. Prvý diel predstavuje edí-

ciu súpisu pápežských desiatkov z rokov 

1332 – 1337. Druhý diel, ktorý spracoval 

Vladimír Rábik prináša materiály z rokov 

1342 – 1415, uložené vo Vatikánskom taj-

nom archíve vo fonde Registra supplica-

tionum. 

Suplikačné registre, teda registre žia-

dostí, predstavujú špecifický typ prame-

ňa, ktorý vznikol v pápežskej kancelárii 

a zachoval sa od pontifikátu pápeža Kle-

menta VI. Tieto žiadosti majú nesmierny 

význam pri výskume národných dejín. Na 

ich základe možno doplniť mozaiku de-

jín na území Slovenska a jeho obyvateľov 

najmä v súvislosti s cirkevno-správnym 

a politickým vývojom. V edícii sú publi-

kované slovacikálne materiály, ktoré sa 

priamo dotýkajú územia Slovenska, cir-

kevných úradov a funkcií v Ostrihomskom 

arcibiskupstve a Jágerskom biskupstve, 

ako i dokumenty všeobecno-historického 

charakteru. Medzi ne editor zaradil poli-

tické reálie, údaje o panovníckej rodine, 

krajinských hodnostároch a podobne. 

Supliky sú rozdelené do troch základ-

ných skupín. Prvú predstavujú žiadosti 

o udelenie alebo rezerváciu cirkevných 

prebend a úradov. Ďalšou skupinou sú žia-

dosti o udelenie dišpenzov. Ide napríklad 

o nedostatočný kanonický vek pre získanie 

cirkevného úradu a prebendy, uzavretie či 

rozlúčenie manželstva kvôli stupňu prí-

buznosti, vstup alebo vystúpenie z rehole 

a podobne. Treťou skupinou sú žiadosti 

o udelenie odpustkov pre jednotlivé osoby, 

kostoly a kaplnky. Jednotlivé záznamy sú 

publikované podľa edičných pravidiel pre 

vydávanie stredovekých prameňov. Každá 

suplika predstavuje samostatnú jednotku, 

edovanú v plnom znení, v prípade že sa 

priamo dotýka územia Slovenska. V podo-

be regestu sú publikované žiadosti, ktoré 

sa všeobecne dotýkajú Ostrihomskej arci-

diecézy a Jágerskej diecézy. Každú jednot-

ku dopĺňa krátky regest a textové a vecné 

poznámky.

Celkovo je v tomto zväzku publikova-

ných 561 zápisov pochádzajúcich z obdobia 

pontifikátov pápežov Klementa VI. (1342 až 

1352) 254 zápisov, Inocenta VI. (1352 až 

1362) 216 zápisov, Urbana V. (1362 – 1370) 

68 zápisov, Klementa VII. (1378 – 1394) 14 

zápisov. U ďalších pápežov sú známe len 

depertitá spomínané v registroch pápeža 

Martina V.

A N O TÁ C I E  –  G L O S Y
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Z formálneho hľadiska je edícia rozde-

lená na niekoľko častí. Predhovor a úvod-

ná štúdia sú publikované v latinskej a slo-

venskej jazykovej mutácii, ostatné časti 

v latinskom jazyku. V  úvodnej štúdii zo-

stavovateľ predstavil edované pramene, 

spôsob ich výberu a spracovania. Fundo-

vaná štúdia objasňuje základnú štruktúru 

a vývoj Suplikačných registrov v rímskej 

kúrii počas pontifikátov stredovekých pá-

pežov. Nasleduje tabuľkový prehľad supli-

kačných registrov a publikovaných suplík, 

podľa jednotlivých pápežov a rokov ich 

pontifikátu. Nasleduje súpis použitých 

prameňov, literatúry a zoznam použitých 

skratiek. Najrozsiahlejšiu časť predstavuje 

samotná 300-stranová edícia prameňov.

Anotovaná edícia predstavuje repre-

zentatívne dielo nielen z metodického 

a obsahového hľadiska, ale i kvality grafic-

kého spracovania. Skúsenému historiko-

vi a autorovi viacerých moderných edícií 

stredovekých prameňov sa podarilo opäť 

sprístupniť pramene, ktoré budú mať dô-

ležité miesto pri výskume stredovekých 

slovenských dejín. K jeho edíciám Mest-

skej knihy príjmov Trnavskej farnosti sv. 

Mikuláša z r. 1495 (Trnava 2006), Mest-

skej knihy Trnavy (1392/1393) 1394 – 1530 

(Trnava 2008) a Diplomatára stredovekých 

listín v Literárnom archíve Spolku sv. Voj-

techa (Martin 2008) tak pribudlo ďalšie 

hodnotné dielo, ku ktorému autorovi treba 

pogratulovať. 

Miroslav Glejtek

Seminár a kolektívna monografia 

Na ceste k modernej žene

Začiatkom decembra 2009 usporiadal 

Historický ústav SAV v spolupráci so Sek-

ciou pre rodové štúdie Slovenskej histo-

rickej spoločnosti odborný seminár pod 

názvom Na ceste k modernej žene. Interdis-

ciplinárne podujatie na záver výskumného 

projektu VEGA Možnosti profesijnej a spo-

ločenskej realizácie žien v moderných deji-

nách bolo rozdelené do dvoch častí: prvá 

prezentovala výsledky nových výskumov, 

ďalšia štruktúru a hlavné závery kolektív-

nej monografie Na ceste k modernej žene 

– Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slo-

vensku, ktorá bude publikovaná koncom ro-

ku 2010 (Historický ústav SAV a Spoločnosť 

Pro Historia).

V bloku Na hranici tradičnej a modernej 

spoločnosti priblížili referujúci podmienky 

postavenia žien v 19. a 20. storočí na Slo-

vensku. Kariérne uplatnenie hudobníčok na 

Slovensku v období 1860 – 1918 sledovala 

muzikologička Jana Lengová. Na konkrét-

nych príkladoch osobností ukázala, že – 

podobne ako vo výtvarnom umení – sa od 

žien očakávala reproduktívna a dekoratívna 

tvorba. Odborná i laická verejnosť učiteľky 

hudby a interpretky ako ženské profesie 

rešpektovala, nedokázala ale akceptovať 

ženy ako autorky najmä prestížnych žán-

rov, napríklad opery, takže komponovanie 

zostávalo dlho doménou mužov. 

Na základe výskumov prameňov osob-

nej povahy (korešpondencia, denníky) cha-

rakterizoval Daniel Hupko postavenie aris-

tokratiek Blanky a Lucie Pálffyovej – rôzne 

životné osudy (bezdetná manželka verzus 

matka početného potomstva), avšak rov-

naký model ženskej role v tradičnej pat-

riarchálnej rodine ako „ozdoby a pomoc-

níčky muža“. Moderná žena, respektíve jej 

prototyp, ktorý vykresľovala dobová tlač 

krátko po vzniku Československej repub-

liky, bol celkom iný: moderná, vzdelaná, 

nezávislá, samostatná, aktívna pracujúca 
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a športujúca mladá žena. Podľa germa-

nistky Blanky Mongu symbolizovala nie-

len moderný typ mestskej ženy a nový 

druh ženskosti, mala tiež reprezentovať 

kvality mladej demokratickej republiky. 

Prekonávanie genderových stereotypov 

a reálnych prekážok ženského športu na 

jeho ceste „od diskriminácie po suvereni-

tu“ na domácej i medzinárodnej pôde a je-

ho priekopníčky priblížil historik športu 

Igor Machajdík. 

Blok Pod tlakom režimu otvorila etno-

logička Monika Vrzgulová referátom Holo-

kaust v životných príbehoch žien, v ktorom 

– vychádzajúc z rozhovorov získaných me-

tódou oral history – sprostredkovala špe-

cificky ženský pohľad a skúsenosti žien 

v mimoriadnych, život ohrozujúcich situ-

áciách. Zobrazovaniu žien v socialistickej 

vizuálnej kultúre 50. rokov 20. storočia na 

Slovensku sa venovala v bohato ilustrova-

nej prednáške Jana Oravcová. Z metodolo-

gického hľadiska bol mimoriadne prínosný 

príspevok českej sociologičky, uznávanej 

odborníčky na genderovú problematiku, 

Hany Havelkovej Jak zkoumat genderový 

model za socialismu.

Druhá časť podujatia bola prezentáciou 

obsahu a zásadných záverov monografie 

o možnostiach a limitoch spoločenské-

ho a odborného profesijného uplatnenia 

žien v minulosti, ktorú pripravuje kolek-

tív autorov z rôznych odborov humanit-

ných vied (história, sociálna antropológia, 

historická demografia, kunsthistória, li-

terárna veda, dejiny práva, muzeológia). 

Hlavné autorky (G. Dudeková, E. Mannová, 

D. Kodajová, T. Lengyelová) predstavili 

jednotlivé kapitoly rozsiahlej monografie, 

ktoré mapujú vývoj genderových vzťahov 

na našom území zhruba od konca 17. do 

20. storočia v štyroch nosných problémo-

vých okruhoch. Kapitola „Ideálny obraz“ 

– normy mužskosti a ženskosti analyzuje 

dobové stereotypné predstavy o špeci-

fických vlastnostiach mužov a žien a ich 

úlohách resp. „poslaní“ v spoločnosti, tak 

ako boli zobrazené a sprostredkované vo 

výtvarnom umení, beletristike a žurnalis-

tike, ako sa prejavovali v kresťanskej eti-

ke a uplatňovali vo výchove a vzdelávaní 

v rôznych historických obdobiach. 

Autori a autorky v kapitole Cesty eman-

cipácie – od „domáceho krbu“ k politike cha-

rakterizujú oblasti, v ktorých sa naplno 

prejavili a prvýkrát artikulovali požiadav-

ky emancipácie žien, t. j. verejné (najmä 

štátne) vzdelávanie, verejná spolková sfé-

ra vrátane ženského hnutia a sféra politi-

ky (názory politikov na emancipáciu žien 

a miera participácie žien v politike). 

Kapitola „Reálny obraz“ – sociálne po-

stavenie žien a rodové rozdiely má za cieľ 

byť pendantom prvej kapitoly o ideálnych 

predstavách, resp. normách a skúmať, do 

akej miery normy a ideály genderového 

usporiadania spoločnosti korešpondovali 

s realitou. Približuje reálne podmienky so-

ciálneho statusu žien – v porovnaní s muž-

mi – na príkladoch privilegovaných vrstiev 

(aristokracia, zemianstvo). Charakterizuje 

špecifiká v oblasti právneho postavenia, 

populačného vývoja a zamestnanosti, ako 

aj snahu totalitných režimov v 20. storočí 

určovať a regulovať miesto žien vo verej-

nej a privátnej sfére (najmä obmedzova-

ním alebo naopak umelým posilňovaním 

zamestnanosti žien). 

Nasledujúce dve kapitoly mapujú kon-

krétne podmienky profesijnej realizácie 

žien v minulosti, pričom sa sústreďujú 

na jednotlivé profesie, ktoré boli v rôz-
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nych historických obdobiach pokladané 

za typicky ženské: hospodárky, vycho-

vávateľky, babice, ošetrovateľky, slúžky, 

krajčírky, hudobníčky, maliarky, sochárky 

i tzv. moderné profesie, vyžadujúce nor-

movanú kvalifikáciu, ako učiteľky, práv-

ničky, lekárky. Zároveň upozorňujú na 

premenlivosť sociálnej reality a vnímania, 

čo dobová spoločnosť za „ženskú profe-

siu“ pokladala a bola ochotná akceptovať. 

Podkapitoly sa venujú jednak jednotlivým 

„ženským povolaniam“, jednak prinášajú 

príklady konkrétnych ženských osobností, 

najmä tzv. prvolezkýň, prvých absolven-

tiek a významných predstaviteliek rôz-

nych profesií, ktoré boli doteraz málo zná-

me – napr. prvá slovenská lekárka Mária 

Bellová, prvá docentka medicíny Božena 

Štúrová-Kuklová, prvá slovenská farárka 

Darina Bancíková, Pavla Chabré-Kokešová, 

Marína Paulínyová a ďalšie. Na ich osu-

doch hľadajú – podobne ako v ostatných 

kapitolách – odpovede na otázky, aké roz-

dielne možnosti sebarealizácie profesijnej 

i osobnej mali ženy na rozdiel od mužov 

v jednotlivých historických obdobiach, 

aké špecifické bariéry boli alebo neboli 

nútené prekonávať.

Gabriela Dudeková

Občanská heraldika – výstava 

rodinných a občanských erbů v Ostravě

V únoru letošního roku jsme v prosto-

rách Slezskoostravské radnice uskutečnili 

heraldickou výstavu s pracovním názvem 

Občanská heraldika. Toto téma jsme nevy-

brali náhodou. Současná občanská heral-

dika je v České republice – ačkoli se o ní 

u nás občas píše i mluví – přece jen jaksi na 

okraji zájmu a laická veřejnost mnohdy ani 

netuší, že něco takového vůbec existuje. 

O zaslání svých autorských prací jsme 

požádali heraldické kreslíře nejen z ČR, 

ale snažili jsme se, aby na výstavě byly 

zastoupeny i práce heraldiků ze Slovenské 

republiky, což se nakonec podařilo a cel-

kově se počet dodaných-vystavovaných 

erbů pohyboval zhruba kolem 250 ks.

Své práce zaslali pánové Ing. Libor Ko-

vář, Víťa Lazecký a Jaroslav Kolář z Ostra-

vy, Ing. Milan Daněk z Českých Budějovic, 

pan Zdeněk Velebný z Ústí nad Orlicí a Ing. 

Arnošt Drozd z Prahy. Další erby dodaly 

společnosti, které se věnují vlastní regis-

traci občanských erbů svých členů – Čes-

ká genealogická a heraldická společnost 

v Praze a Zemská stavovská rodová unie. 

Vítaným obohacením byl i soubor občan-

ských erbů registrovaných v Heraldickém 

registru SR, který nám poskytl jeho správ-

ce PhDr. Ladislav Vrtel. 

V den vernisáže – v sobotu 6. 2. 2010 

– proběhlo nejprve v dopoledních hodi-

nách setkání autorů dodaných kreseb 

a zástupců společností, které se v České 

a Slovenské republice věnují evidenci či re-

gistraci občanských erbů. Velice příjemné 

bylo, že pozvání mezi jinými přijali i PhDr. 

Ladislav Vrtel z Bratislavy a PhDr. Karel 

Müller z Opavy. Jak známo, oba mají letité 

zkušenosti s fungováním registrace komu-

nálních znaků na obou ministerstvech, jak 

v České, tak Slovenské republice, a proto 
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byly jejich příspěvky nanejvýše fundova-

né, ale především zaujali lehkostí, s jakou 

zasvěceně propojili související témata, ať 

již se jednalo o současnou heraldickou 

tvorbu, možnosti i budoucnost registrace 

občanských znaků, nutnost propracování 

heraldické terminologie apod. Na jejich 

vystoupení navázal a následující příspěvek 

pronesl pan Antonín Urbánek, předseda 

Zemského registru erbů České republiky, 

který seznámil přítomné s posláním, cíly 

a dosaženými výsledky tohoto subjektu 

a následně z přítomných heraldiků o své 

práci na poli občanské heraldiky pohovoři-

li pánové Víťa Lazecký a Zdeněk Velebný. 

Poté už se rozpoutala diskuze, kterou pře-

rušila až přestávka na oběd.

Ve 14:00 se uskutečnila vernisáž vý-

stavy, kterou zahájil místostarosta měst-

ské části Slezská Ostrava p. Radomír Man-

dok. Krátce po něm pohovořil p. Ladislav 

Szijjárto, předseda pořádající Hukvaldské 

heraldické galerie a poté už hlavní slo-

vo dostal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 

Ten se bravurně zhostil svého úkolu a ve 

svém příspěvku obeznámil účastníky ne-

jen s historií a vývojem občanské heral-

diky, ale i s jejím praktickým využíváním 

v současnosti. 

Všem zúčastněným patří velké poděko-

vání – autorům za dodané práce a předná-

šejícím za jejich účast, všem, kteří i přes 

nevlídné únorové počasí nelitovali volné-

ho času, nebáli se s počasím spojených 

komplikací a přijeli, aby ze svého pohledu 

poinformovali a předali zájemcům své na-

byté zkušenosti. 

Pro Genealogicko-heraldický hlas 

Ladislav Szijjárto,  

předseda Hukvaldské heraldické galerie, 

 hhg@hhg.cz

Seminář Symbolika měst a obcí ve 

střední Evropě. Proměny komunální 

heraldiky, sfragistiky a vexilologie 

v kontextu politického společenského 

vývoje středoevropského prostoru 

v období od počátku 19. století do sou-

časnosti. Olomouc 3. – 4. června 2010

Katedra historie Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity (ve spolupráci s Cen-

trem pro hospodářské a sociální dějiny FF 

OU) a Zemský archiv v Opavě uspořádaly 

další ze svých společných seminářů, který 

byl zaměřen na uvedenou problematiku. 

Seminář se konal ve dvou dnech a byl roz-

dělen do tří tématických bloků.

V prvém bloku Historická východis-

ka komunální symboliky úvodní referát 

přednesl Tomáš Krejčík (Filozofická fa-

kulta Ostravské univerzity) a načrtl v něm 

několik podstatných rysů vývoje obecní 

heraldiky – klíčový byl rozvoj občanské 

i komunální heraldiky od přelomu 18. a 19. 

století, kdy se komunální symbolika buď 

obnovuje, buď jsou nové erby udělovány. 

Nový rozvoj od let sedmdesátých minu-

lého století zesílel ještě po vydání nové 

normy, která umožnila rozvoj obecních 

erbů. Novým rysem je vznik tzv. log, která 

konkurují dosavadní symbolice.

Další příspěvek zaměřil Jan Županič 

(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

Praha) na téma Právní regulace komunální 

heraldiky v Rakousku-Uhersku. Mimo jiné 

rozebral působnost erbovních cenzorů 

v konkrétní praxi a zásady, jimiž se řídili.

Mgr. Stanislav Mikule (Muzeum ve Žďá-

ru nad Sázavou) v příspěvku Novotvary 

v komunální heraldice (1848 – 1918) ana-

lyzoval část novotvarů, které měly vztah 

k průmyslu a obchodu (Merkurova hůl, 

ozubené kolo, antická váza, komín) nebo 
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zemědělství (kolečkový pluh, chmel). Ne-

opomenul ani ojedinělá kuriosa: trilobita 

(v přírodní barvě – sic!), smrže, rozhledny 

a jiné.

Jiří Brňovják (Filozofická fakulta Ostrav-

ské univerzity): Ostravská komunální he-

raldika v 19. – 20. století na příkladu znaku 

města Přívozu seznámil přítomné s kon-

krétním případem tvorby komunální he-

raldiky, do níž se mohly promítnout i ná-

rodnostní spory.

Druhý blok byl nazván Vexilologické 

proměny komunálních symbolů v 19. a 20. 

století. V jeho rámci vystoupil dr. Jakub 

Hrdlička (Archiv hlavního města Prahy) 

s diskusním příspěvkem K otázce praporců 

v znaku Nového města pražského. Rozebral 

vývoj, jakým způsobem byly proměnlivě 

znázorňovány praporce v klenotech erbu 

Nového města. 

Aleš Brožek (Severočeská vědecká 

knihovna v Ústí nad Labem): Vyjádření 

Archivu ministerstva vnitra v Praze před 

rokem 1948 ke komunálním vlajkám za-

chytil z konkrétních spisů celkovou situaci 

udělování vlajek a připomenul málo zná-

mou vývojovou fázi rozhodování o komu-

nálních vlajkách.

Vystoupení Zbyška Svobody (Historic-

ký ústav Armády České republiky, Praha): 

Komunální vlajky v České republice – sym-

bol právní subjektivity obcí, bylo zasvěce-

ným úvodem do široce pojaté problemati-

ky legislativního rámce.

Vexilologický blok ukončil Petr Exner 

(podvýbor pro heraldiku a vexilologii, Hra-

dec Králové): Vlajky obcí ČR 1991 – 2009 

– statistika, v němž analyzoval dosavadní 

zkušenosti s udělováním komunálních vla-

jek a ukázal na možnosti využívání Rekos 

– Registru komunálních symbolů (http://

www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/Search-

Symbol.aspx). 

Třetí blok se jmenoval Zahraniční srov-

nání komunální symboliky. Karel Müller 

(Zemský archiv v Opavě), jehož příspěvek 

Komunální heraldika v Říšské župě Sudety 

byl z časových důvodů přeložen do tohoto 

dne, popsal méně známou kapitolu komu-

nální heraldiky Sudet a vystihl správní rá-

mec udělování a měnění obecní symboliky 

v Sudetech, což dokumentoval na konkrét-

ních příkladech žádostí o změnu znaku. 

Významný materiál obsahuje nacistickou 

správou prováděný soupis užívaných ra-

zítek.

Slawomir Górzyński (Wydawnictwo 

DiG, Warszawa): Przemysł a herby miejskie 

seznámil s vývojem komunální heraldi-

ky a novotvarů se vztahem k průmyslu 

v ruském záboru (tzv. „Polském králov-

ství“).

Michael Göbl (Österreichisches Sta-

ats-archiv, Wien): Von der Monarchie zur 

Republik. Die Veränderung der österreichi-

schen Gemeindewappen rozebral právní 

stav této problematiky a zmínil i zásahy, 

inspirované republikánsky motivovanými 

úpravami erbů.  

Gustav Pfeifer (Südtiroler Landesar-

chiv Bozen/Archivio Provinciale Bolzano) 

přednesl referát na téma Komunalheraldik 

in Italien in der Zeit des Faschismus am 

Beispiel der Stadt Bozen/Bolzano. Ukázal, 

jak fašistická symbolika postupně vnikala 

do státní i obecní symboliky. 

Konferenci završila přednáška Ladisla-

va Vrtela (Odbor archívov MV SR, Bratisla-

va, Heraldický register SR): Právna regulá-

cia heraldiky na Slovensku, která přítomné 

seznámila s dynamickým vývojem na Slo-

vensku.
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V rámci konference účastníci uvíta-

li předního českého heraldika plk. v. v. 

a doktora h. c. Jiřího Loudu, který se v ro-

ce 2010 dožil 90 let a byla mu předána 

publikace Šlechtic podnikatelem – podni-

katel šlechticem. Šlechta a podnikání v čes-

kých zemích v 18. – 19. století, která je mu 

dedikována.

Seminář rozhodně ukázal celou šíři 

problematiky, ale současně odkryl bílá 

místa, která je možno koordinovaným stu-

diem na mezinárodní úrovni odstranit.

Tomáš Krejčík

Ako Kováčikovci „dobyli“ Nitru

Sobota 21. august 2010. Cesty nosite-

ľov priezviska Kováčik z celého Slovenska 

viedli do starobylej Nitry na letisko v Ja-

níkovciach. Po prezentácii o 10.30 hod. 

hlas zvončeka oznámil začiatok desiateho 

jubilejného stretnutia „malých kováčov“. 

Domáci organizátor, riaditeľ akciovej 

spoločnosti Aero Slovakia Ing. Ľubomír Ko-

váčik, najprv všetkým, čo prijali pozvanie, 

poďakoval, že sa aj v horších časoch, keď 

celý svet skloňuje slovo kríza, nezamuro-

vali do svojich príbytkov a prišli vyjadriť 

spolupatričnosť so svojimi menovcami. Sú-

časne predstavil svoju spoločnosť.

Program gradoval a nikomu nedoprial 

šancu nudiť sa. Najprv sa predstavili do-

máci – vrtuľník záchrannej leteckej služby 

v akcii, letecká akrobacia, zoskoky parašu-

tistov... Nasledovalo spoločné fotografova-

nie a obed. V prípitku viceprimátor Nitry 

o.i. predstavil mesto, jeho históriu a sú-

časnosť. Po ňom začal program „z vlast-

ných zdrojov“ – poďakovanie sponzorom, 

minútou ticha sme si pripomenuli zosnu-

lých Kováčikovcov: bývalého predsedu 

samosprávy Rudolfa z Čierneho Balogu 

a kňaza Vojtecha z Chynorian. Spoločne 

sme si vyhodnotili tohoročné stretnutie. 

Najprv sa postavili účastníci, ktorí prišli 

po prvýkrát – 39 nových tvárí, potom sa 

predstavovalo po regiónoch. 

Tradične najpočetnejšia skupina prišla 

z Horehronia (57), väčšinou autobusom 

„Kováčik“. Slušné zastúpenie mali domáci 

Nitrania (40), Ponitrie – Bánovce, Chynora-

ny (34 účastníkov), Bratislava (10), Podpo-

ľanie, Novohrad, Turiec, Trenčín (zhodne 

po 7 osôb). Z Kysúc a Oravy pricestovali po 

štyroch, zo Zvolena traja, z Popradu dvaja 

a po jednom prišli Kováčikovci z USA, Saud-

skej Arábie a z Českej republiky z Olomou-

ca. Celkove sa nás na desiatom jubilejnom 

stretnutí zišlo 185. Je to 2,5% zo všetkých 

7 576 osôb s priezviskom Kováčik, žijúcich 

na Slovensku. Máme teda ešte rezervy. 

Krátkymi vystúpeniami sa prihovorili 

aj osobnosti – spisovateľ Peter s rodinou, 

evanjelickí farári Dušan a Alenka z Bra-

tislavy, Mária Kováčiková, žijúca s man-

želom Miroslavom viac rokov v Rijáde 

v Saudskej Arábii, a Pavol z USA, ktorý už 

32 rokov žije v Kalifornii.

Najmladším účastníkom stretnutia bol 

iba 5-ročný Adamko, vnuk organizátora 
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Ľubomíra, ktorý prišiel s rodičmi z Prahy, 

najstaršími 80-ročný bývalý vysokoškolský 

učiteľ Jozef, od Chynorian, a 78-ročný Šte-

fan Kováčik-Lasicove z Čierneho Balogu. 

A začala zábava – slovo dostal ľudový 

rozprávač Milan Kováčik z Detvy, oslav-

nou piesňou Desať rokov stretnutí „ma-

lých kováčov“ rozospievali celú sálu ženy 

z Čierneho Balogu. Harmonika-heligónka 

zanôtila hymnické piesne z regiónov, kde 

žijú Kováčikovci – Cez balocké čierne ho-

ry, Kysuca, Kysuca, Na tej Detve, Na Orave 

dobre... A čas utekal. Premietal sa zostrih 

doterajších stretnutí a do záveru okolo 22. 

hodiny nás pri speve a tanci bavila kapela 

„halúz kovci“ (Halúzkovci). 

Už sme ďakovali nitrianskym organi-

zátorom za všetko pekné, keď Jaroslav 

a Mária Kováčikovci z Trenčína vyšli s prí-

sľubom, že si urobia prieskum možností 

na zorganizovanie stretnutia na Považí 

v roku 2011. To bolo potešenie. Spontánne 

sme sa rozchádzali s tónmi ľudovej piesne 

Trenčín dolinečka, pekná rovinečka...

Milan Kováčik, Brezno

Medzinárodná konferencia Pontes ad 

fontes, 7. – 10. 9. 2010, Brno

Problematika cirkevných dejín patrí 

medzi tie oblasti histórie, ktoré sa tešia 

neutíchajúcemu záujmu odbornej verej-

nosti. Cirkevné dejiny z pohľadu pomoc-

ných vied historických boli hlavnou témou 

štvordňovej medzinárodnej vedeckej kon-

ferencie Pontes ad fontes, ktorá sa uskutoč-

nila začiatkom septembra v Brne. Hlavným 

organizátorom bol Ústav pomocných vied 

historických a archívnictva na Filozofickej 

fakulte Masarykovej univerzity.

Atraktívna téma a zameranie konferen-

cie najmä na mladých historikov pritiah-

li bádateľov z Čiech, Slovenska, Poľska, 

Maďarska, Nemecka a Srbska. Príspevky 

sa vyznačovali variabilitou pohľadov na 

rôzne aspekty cirkevných dejín prevažne 

v geografickom priestore strednej Európy 

v období od stredoveku do súčasnosti. 

Vzhľadom na množstvo vystúpení a prie-

beh rokovaní vo viacerých sekciách nie je 

možné zhodnotiť všetky príspevky. 

Z obsahového hľadiska sa viacero re-

ferátov venovalo analýze prameňov k cir-

kevným dejinám, najmä z pohľadu diplo-

matiky. Takýto charakter mal príspevok 

Petra Elbela o litterae dimmebrationis pre 

mestské farské kostoly v Litovli a Uničove 

v 15. a začiatkom 16. storočia, Daniely Hrn-

čiarovej o význame reverzálnych listín, 

alebo Kamily Bubelovej o právnych aspek-

toch currend Olomouckého arcibiskupstva 

za vlády Jozefa II. 

Často skúmaným prameňom k cirkev-

ným dejinám sú kanonické vizitácie. Ve-

novali sa im Zuzana Lopatková (Cirkevné 

dejiny raného novoveku z pohľadu kanonic-

kých vizitácií ), Monika Bizoňová (Kanonic-

ké vizitácie a ich využitie pri skúmaní kon-

fesionálnej štruktúry obyvateľstva) a Peter 

Fedorčák (Kanonické vizitácie ako prameň 

pre regionálne dejiny). 

Cirkevné dejiny z pohľadu sfragistiky 

predstavili príspevky o pečatiach turec-

kých biskupov a role pravoslávia v prvom 

tisícročí (Eva Réveszová), pečatiach mo-

ravských premonštrátov v 17. – 18. storočí 

(Martina Kotlíková) a evanjelických supe-

rintendentov (Sixtus Bolom). 

Viacerí prednášajúci sa venovali pí-

somnostiam a histórii reholí a kláštorov. 

Listinami pavlínov zo 14. storočia sa zao-

berala Krisztina Rábaiová, písomnosťami 

kláštora Notre Dame v Bratislave Katarína 



76

Bodnárová, život dominikánov v Košiciach 

v prvej polovici 19. storočia predstavil Vi-

liam Štefan Dóci. Dominikánmi v Chebe sa 

zaoberala Ludmila Novotná a písomnosťa-

mi premonštrátov v Teplej v 15. storočí 

Pavel Trnka. 

Časť príspevkov bola venovaná cirkev-

ným archívom v minulosti a súčasnosti 

a problematike vydávania edícií prame-

ňov k cirkevným dejinám. Témy viacerých 

referátov sa dotýkali hagiografie, otázok 

cirkevnej správy, ikonografie, cirkevnej 

emblematiky a každodenného života vy-

braných cirkevných inštitúcií a farností. 

Z odborného hľadiska bol program 

konferencie mimoriadne bohatý a pod-

netný, čo sa napokon prejavilo aj v jed-

notlivých diskusiách. Okrem odborného 

programu sa organizátori postarali aj 

o bohatý spoločenský program, ktorý spo-

číval v exkurzii na zámok Lysice, prehliad-

ke pamiatok mesta Brno, spoločnej večeri 

a ochutnávke vín. 

V prípade konferencie Pontes ad fon-

tes sa organizátorom a účastníkom poda-

rilo vytvoriť priestor pre kvalitné vedecké 

a obohacujúce ľudské a spoločenské stret-

nutie, ktoré určite nebolo v danej vednej 

oblasti posledné.

Mária Petrovičová

XXIX. medzinárodný kongres 

genealogických a heraldických vied 

12. – 17. septembra 2010 v Stuttgarte

Tohoročný kongres genealogických 

a heraldických vied bol z nášho hľadiska 

výnimočný. Na kongrese v škótskom St. 

Andrews roku 2006 totiž vznikol návrh, 

aby sa kongres v roku 2010 konal v Bra-

tislave. Keď sa pocty zorganizovať tento 

medzinárodný kongres Slovensko vzdalo, 

ujalo sa organizácie Nemecko a kongres 

sa uskutočnil v dňoch 12. – 17. septembra 

2010 v Stuttgarte. 

Kongres sa od tých predchádzajúcich 

odlišoval v niekoľkých aspektoch. Kongre-

sy totiž tradične organizujú predovšetkým 

genealogické a heraldické spoločnosti, 

často v spolupráci s heroldskými úradmi 

(Kanada, Škótsko) a pochopiteľne s miest-

nymi univerzitami. Tohto roku to bolo iné 

– kongres usporiadala súkromná komerč-

ná firma zameraná na genelógiu a heral-

diku – známa stuttgartská Pro Heraldica, 

s. r. o. V tejto skutočnosti sa odráža fakt, 

že svetová odborná genealogická a heral-

dická verejnosť a jej najvyššie autority 

plne akceptujú fakt tvorby súčasných ro-

dinných erbov, čo tvorí, spolu s tvorbou 

rodinných genealógií a rodinných kroník 

hlavnú náplň činnosti spoločnosti Pro He-

raldica, s. r. o. 

Ďalšou zvláštnosťou, vyplývajúcou 

z miesta konania bolo akcentovanie do-

mácej nemčiny ako jedného z rokovacích 

jazykov kongresu. Naostatok spomeňme 

ďalšiu zvláštnosť, ktorá vyplynula zo sú-

časnej hospodárskej situácie: kongresu sa 

zúčastnilo iba 150 genealógov a heraldikov 

(ďalších asi 30 sa zúčastnilo iba niektorých 

prednášok či podujatí), čo nie je v porov-

naní s predchádzajúcimi kongresmi ani 

polovica. Kongresu sa zo Slovenska zú-

častnil Ing. Marko Semeš, tajomník Heral-

dického klubu, PhDr. Mária Munková zo 

Štátneho archívu v Bratislave a autor tejto 

správy. 

Na kongres v Bratislave sme navrhovali 

tému Kontinuita a diskontinuita genealógie 

a heraldiky. Na túto tému sa roku 2008 

uskutočnila v Martine aj konferencia, or-

ganizovaná Slovenskou genealogicko-he-
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raldickou spoločnosťou. Z konferencie vy-

šiel tesne pred kongresom v Stuttgarte aj 

zborník (zost. Š. Drahošová, P. Keresteš, 

M. Šišmiš). Zostavovatelia ho venovali 

práve účastníkom XXIX. medzinárodného 

kongresu genealogických a heraldických 

vied v Stuttgarte a zástupcovia zo Sloven-

ska, prítomní na kongrese, publikáciu odo-

vzdali do viacerých knižníc významných 

zahraničných heraldických inštitúcií. 

Oganizátori stuttgartského kongresu 

pôvodnú tému zmenili – témou podujatia 

bola Identita v genealógii a v heraldike. Té-

ma bola dostatočne široká, aby v jej rámci 

našlo miesto 54 príspevkov. Tie odzneli 

v kongresovom hoteli Le Meridien v dvoch 

paralelných sekciách, zriadených skôr na 

jazykovom ako na tematickom princípe.

Slávnostné otvorenie kongresu sa 

uskutočnilo v Bielej sále Nového zámku. 

Tu sa uskutočnilo aj slávnostné odovzda-

nie veľkého kongresového žezla dr. Rol-

fovi Sutterovi, už tradične za asistencie 

heroldov z vyše desiatich štátov, vrátane 

Slovenska. 

Oficiálne predsedníctvo kongresu tvo-

rili: Jeho Kráľovská výsosť Khoebaha Cor-

nelius III. (Južná Afrika), Dr. Wolfgang 

Schuster, primátor hlavného mesta Báden-

ska-Würtemberska, Dr. Martin Schreier, sta-

rosta mesta Stuttgart, Michel Teillard d’Ey-

ry, prezident Medzinárodnej genealogickej 

akadémie, Michel Popoff, prezident Medzi-

národnej heraldickej akadémie, Denis Raci-

ne, prezident XXVIII. kongresu v Quebecu, 

Michel Banville, generálny sekretár XXVIII. 

Logá medzinárodných genealogických a heraldických kongresov  
v Bratislave (plánovaného) a v Stuttgarte a fotografie z otváracieho ceremoniálu  

XXIX. Medzinárodného kongresu genealogických a heraldických vied v Stuttgarte.  
Autorom slovenského loga bol Ladislav Vrtel, na obrázkoch z kongresu  

ako „herold Slovensko“ v tabarde so slovenským dvojkrížom.  
Foto: www.congress2010.info a SGHS
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kongresu v Quebecu, Mark Dennis, prezi-

dent permanentného výboru heraldických 

a genealogických kongresov, a Ján Kristián 

Bernhard Kirsch, zakladateľ a generálny ta-

jomník Medzinárodnej delfskej rady.

Prítomnosť kráľa Khoebahu, dokonca 

vo funkcii čestného prezidenta kongresu, 

bola na prvý pohľad prekvapujúca. Ako 

neskôr vysvitlo, zámer usporiadateľov bol 

prezentovať genealógiu aj mimo jej tradič-

ného rámca. Genealogická prednáška jeho 

kráľovskej výsosti, ktorá odznela v prvý 

večer v priestoroch Štátnej galérie v Stutt-

garte, mala svoje jedinečné čaro. Kult 

predkov tvorí v národe Khoisan (ide o et-

nickú skupinu pôvodných obyvateľov juho-

západnej Afriky) súčasť národnej identity, 

memorovanie genealogických postupností 

v jednotlivých rodoch je tu kultúrnou tra-

díciou, jeho výsosť túto skutočnosť ilustro-

vala pohotovým vymenovaním dvanástich 

svojich predchodcov na kráľovskom tróne 

národa Khoisan od roku 1695.

Po prednáške na návrh na kongrese 

prítomného tajomníka Heraldického klubu 

Ing. Marka Semeša a v nadväznosti na pred-

chádzajúce rokovania so zainteresovanými 

stranami dekoroval herold Slovensko jeho 

kráľovskú výsosť ako čestného prezidenta 

XXIX. kongresu genealogických a heraldic-

kých vied záslužným radom Heraldického 

klubu Pro Arte Heraldica. Odovzdávanie 

rôznych ocenení, či už medzinárodných 

alebo významných národných heraldických 

a genealogických inštitúcií, patrí k tradič-

ným súčastiam kongresov. Je možné, že 

aj odovzdávanie radu Pro Arte Heraldica 

významným osobnostiam svetovej heral-

diky sa stane súčasťou tejto tradície. Slo-

venská heraldika má na to, podľa vyjadrení 

predstaviteľov Medzinárodnej heraldickej 

akadémie plné právo. Prezident akadémie 

viackrát verejne ocenil dnešnú heraldiku 

na Slovensku, o ktorej prehlásil, že môže 

slúžiť ostatným krajinám ako vzor. Vysoko 

ocenil aj nové slovenské heraldické publi-

kácie z rokov 2009 – 2010, ktoré sa stali no-

vými prírastkami knižnice Medzinárodnej 

heraldickej akadémie. 

Osobitným podujatím v rámci kongresu 

bola návšteva priestorov firmy Pro Heraldi-

ca s r.o., ktorá všetkých presvedčila, že ide 

nielen o obchodnú firmu, ale aj odborné 

pracovisko s 25 kmeňovými zamestnanca-

mi, dvoma stovkami zahraničných odbor-

ných spolupracovníkov, obrovskou databá-

zou pečatí a erbov a rozsiahlou knižnicou 

heraldických a genealogických prác. Firma 

priebežne získava nové prírastky, súbory 

dokumentačných materiálov, pozostalosti. 

Za zmienku stojí, že Pro Heraldica s r. o. 

sa nedávno zlúčila so združením Wappen- 

-Herold, nemecká heraldická spoločnosť, 

o. z. Stala sa tak bezkonkurenčnou firmou 

v tejto oblasti a v skutočnosti aj vydava-

teľom rozsiahlej heraldicko-genealogickej 

edície Allgemeine Deutsche Wappenrolle. 

Dosiaľ vyšlo 18. zväzkov, každý v rozsahu 

vyše 400 strán.

V rámci kongresu sa uskutočnili zasad-

nutia rôznych odborných komisií, výborov 

a spoločností, najmä Permanentného výbo-

ru heraldických a genealogických kongre-

sov, Medzinárodnej heraldickej akadémie 

či Konfederácie genealogických a heraldic-

kých spoločností, kde Slovenskú genea-

logicko-heraldickú spoločnosť zastupoval 

autor tohto príspevku. 

Jubilejný XXX. Medzinárodný kongres 

genealogických a heraldických vied sa bu-

de konať v roku 2012 v Maastrichte.

Ladislav Vrtel 
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Pražská konference 

Středoevropská šlechta v konfrontaci 

s totalitními režimy 20. století

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, Ústav pro studium totalitních reži-

mů a Národní muzeum uspořádali ve dnech 

19. – 20. října 2010 pod záštitou místopřed-

sedy vlády a ministra zahraničních věcí 

České republiky pana Karla Schwarzenber-

ga mezinárodní vědeckou konferenci pod 

názvem Středoevropská šlechta v konfron-

taci s totalitními režimy 20. století.

Šlechta sehrávala po staletí význam-

nou roli v dějinách evropských národů. 

Přestože v posledních dvou stoletích vliv 

postupně ztrácela, ustupovala ze svých 

mocenských pozic sílícím a na její místo 

nastupujícím občanským vrstvám, zůsta-

la dodnes společensko-historickým feno-

ménem. Jako svébytný sociálně-politický 

útvar zanikla, její představitelé, nositelé 

starobylých jmen, však upomínají na věky 

utvářené státní tradice jednotlivých národ-

ních pospolitostí, k nimž jejich předkové 

neodmyslitelně náleželi a s nimiž sdíleli 

své osudy. Šlechtictví je živým synonymem 

slov tradice, dějinnost a kontinuita. 

V průběhu „krátkého“, avšak událostmi 

doslova přesyceného 20. století se prosto-

rem střední Evropy přehnaly dva totalitní 

režimy. Do přímé konfrontace s nacismem 

a komunismem se dostali i členové šlech-

tických rodů. Tato konference by tudíž 

měla přispět k poznání dosud komplexně 

nezpracované problematiky ve středoev-

ropském rámci, přinést poznatky o vzta-

zích, postojích a chování šlechty vůči 

oběma totalitám, o jejím odboji či odporu 

proti nacismu nebo komunismu a její ná-

sledné perzekuci. Stranou pozornosti ale 

nezůstala ani druhá strana mince, tedy 

kolaborace a sympatizování šlechty s tota-

litarismy, zvláště s nacismem. Na toto té-

ma sice existuje řada studií, ovšem mnohé 

práce dosud vznikaly izolovaně a bez po-

třebného kontextu. Mezinárodní meziobo-

rová konference konfrontovala dosavadní 

výsledky bádání a nastínila perspektivy 

dalšího výzkumu.

Na konferenci vystoupili přední his-

torici z České republiky, Slovenska, Lich-

tenštejnska, Německa, Polska a Rakouska. 

Dvoudenní konference se setkala se znač-

ným zájmem médií. Jejím výstupem bude 

kolektivní monografie, jejíž vydání je plá-

nováno na polovinu roku 2011.

Jan Županič, Václav Horčička,  

Zdeněk Hazdra

Turul z roku 2009

Tento ročník časopisu je opäť pestrý 

a pozoruhodný. Zaujímavý je aj tým, že 

okrem anotácií slovenskej produkcie, uve-

rejňuje aj štúdie našich autorov. Zásluhu 

na tom má predovšetkým doc. A. Pandula, 

ktorý našu tvorbu neustále sleduje, hod-

notí a propaguje.

V 1. zošite je aj pre nás veľmi podnetná 

štúdia Enikő Rüsz-Fogarasiovej. Venuje sa 

slúžnym Klužskej stolice v stredoveku. Vo 

svojej práci výsledky starších autorov obo-

hacuje o pohľad na slúžnych v znení uhor-

ských zákonov, precizuje náplň ich mnoho-

rakých povinností a vyúsťuje do zoznamu 

slúžnych v rokoch 1312 – 1530. Tamás Ká-

dár nazval svoj príspevok Poznámky a po-

strehy v súvislosti s manželskými a ďalšími 

rodinnými vzťahmi uhorského kráľa Karola 

(Róberta) I. Ide predovšetkým o prezentáciu 

autorových nových pohľadov k široko roz-

vetveným príbuzenským vzťahom panovní-

ka. Orsolya Mészárosová venuje pozornosť 
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pečatidlu Visegrádu v neskorom stredove-

ku. Ťažisko výkladu spočíva v rozbore ko-

roboračných formuliek a farieb vosku pri 

používaní väčšieho a menšieho pečatidla 

mesta v skúmanom období. Štúdia je čas-

ťou pripravovanej monografie o dejinách 

a topografii Visegrádu v neskorom stredo-

veku. V rámci anotácií je hodnotený piaty 

zväzok Heraldického registra SR, ktorý vy-

šiel v roku 2006, A. Pandulom.

V 2. zošite je v maďarčine uverejnená 

štúdia doc. Vladimíra Rábika Rod Drágfi-

ovcov z Beltiugu v dejinách Uhorského krá-

ľovstva. Ide o úvod k diplomatáru ruko-

pisnej zbierky stredovekých listov a listín 

uložených v Literárnom archíve Spolku 

sv. Vojtecha v Trnave. Drágfiovci vymreli 

v polovici 16. storočia a ich majetky na 

Slovensku prešli do držby Bátoriovcov. Di-

plomatár, ako je nám známe, vydala SGHS 

v roku 2008. Nasleduje informácia Mihaila 

Popovića o Dračom rade uhorského kráľa 

Žigmunda a srbského despotu Štefana La-

zarevića. V zakladacej listine z 12. decem-

bra 1408 je vymenovaných 22 šľachticov, 

na prvom mieste je uvedený spomenutý Š. 

Lazarević. Autor štúdie sa, pochopiteľne, 

takmer výlučne zaoberá počiatkami radu 

v Srbsku. Lajos Zoltán Nagy v správe o he-

raldickej diskusii v parlamentnej komisii 

pre právo, správu a spravodlivosť v roku 

1957 objasňuje návrat maďarského štát-

neho symbolu k tzv. košútovskému erbu. 

Ďalšia krátka informácia je nadpísaná Ru-

dolfe de Ungaria. Ide o uhorského šľachtica 

pohybujúceho sa v stredovekom Livónsku. 

Prvýkrát je doložený v roku 1277 v listine 

arcibiskupa v Rige. Patril k jeho význam-

nejším a urodzenejším vazalom, ktorý mal 

dobré vzťahy s nemeckými rytiermi. Zú-

častnil sa s nimi aj na viacerých výpravách. 

Posledný údaj o ňom je z 23. apríla 1316. 

Medzi nemeckými rytiermi a križiakmi ne-

šlo o jediného šľachtica „de Ungaria“.

V tomto zošite je anotácia šiesteho 

zväzku Heraldického registra SR z roku  

2008, opäť od A. Pandulu. M. Szluha ano-

toval knižku D. Pongrácza, R. Ragača, 

G. Strešňáka, T. Tandlicha a F. Federma-

yera Šľachtické rody Bratislavskej župy. 

Nášho čitateľa určite zaujme diplomatár 

Perínskych, ktorý zostavil István Tringli. 

Archív z rokov 1222 – 1526 vydal v roku 

2008 Maďarský krajinský archív.

V 3. zošite Enikő Rüsz-Fogarasiová pod 

názvom Štefan Bocskay, hlavný župan Zem-

plína je biografickou črtou vysokého sto-

ličného úradníka. Hlavným prameňom 

štúdie je Smutná pohrebná slávnosť, kto-

rá vznikla a bola aj tlačou vydaná v roku 

1674, pri príležitosti jeho úmrtia. V tomto 

zošite vyšla v maďarčine aj ďalšia Rábiko-

vá štúdia Výsady miest a mestečiek o po-

užívaní farby pečatného vosku na území 

dnešného Slovenska. Autor v nej informu-

je o 44 privilegovaných listinách z rokov 

1453 – 1778, ktoré na konci štúdie posky-

tuje aj v prehľadnej tabuľke. Ide o pre-

klad rovnako nazvanej práce zo zborníka 

Erbové listiny, ktorý SGHS vydala v roku 

2006. Veľmi hodnotná je štúdia A. Pandulu 

o udelených nemeckých železných krížoch 

I. a II. triedy Maďarom za druhej svetovej 

vojny. Už aj podľa pokračujúceho názvu 

štúdie v maďarčine vieme, že autor sa 

v nej zameriava na historicko-spoločenské 

vzťahy nositeľov vyznamenania. Vymenú-

va desiatky konkrétnych vojenských hod-

nostárov. Z nich osem má uverejnené aj 

fotografie, dvaja sú anonymní. Zo správy 

Gábora Viteka o vedeckej konferencii Ma-

ďarskej heraldicko-genealogickej spoloč-
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nosti v septembri 2009 v Szekesfehérvári 

je široko prezentovaná prednáška Attilu 

Szemána o pečatiach banských miest za 

Anjouovcov. A. Szemán je známy svojimi 

prácami o pečatiach Banskej Štiavnice; 

podľa správy o konferencii najviac po-

zornosti venoval pečati Kremnice. László 

Négyessy predniesol príspevok o dejinách 

Svätojánskych z Liptovského Jána. Márton 

Szluha svoju prednášku o spoločenskom 

postavení uhorskej šľachty v 16. a 17. sto-

ročí postavil na výsledkoch svojho báda-

nia o šľachte Nitrianskej stolice. Správa 

o konferencii za objavný pokladá referát 

Gergelya Mózessyho, jeho výsledky báda-

nia o kultúre cirkevných vyznamenaní po-

čas komunistickej diktatúry.

V 4. zošite je ako prvá zaradená ge-

nealogická štúdia Károlya Kapronczayho 

Pôvod a dejiny rodu Semmelweis. Príspevok 

pokladám aj za veľký kultúrno-historický 

počin. Je totiž témou svojho druhu, ktorá 

obnovuje záujem a nečakane pripomína 

lekára svetového mena Ignáca Semmelwei-

sa. Aj ďalšia štúdia je zaujímavá. Tamás 

Szalkai nás oboznamuje so zbierkou heral-

dických diapozitívov, ktorú k výučbe he-

raldiky v historickom ústave Debrecínskej 

univerzity založil István Kiss z Rugonfal-

vy už v roku 1917. Zbierku zameral na 

uhorský štátny znak, ktorý bol obsahom 

jeho prednášky. Obsahuje 84 diapozití-

vov. Miroslav Glejtek, náš mladý cirkevný 

heraldik, pre časopis pripravil štúdiu na 

tému Zmeny erbov na pečatiach uhorských 

arcibiskupov a biskupov. Štúdia s počet-

nými ukážkami vyšla po nemecky. V časti 

anotácií nášho čitateľa môže zaujať práca 

Jánosa Frivaldszkého, ktorý v roku 2008 

vydal dejiny svojho rodu. Frivald je to-

tiž historickým názvom dnešnej Rajeckej 

Lesnej v okrese Žilina. Správu o publikácii 

pripravil A. Pandula. V tomto zošite Ta-

más Körmendi osobitne hodnotí diploma-

tár Vladimíra Rábika, o ktorom som sa už 

zmienil pri štúdii o Drágfiovcoch v Uhor-

sku, publikovanej v 2. zošite.

Turul za rok 2009 je teda opäť pod-

netným čítaním aj pre našich bádateľov 

– heraldikov aj genealógov.

Jozef Novák

Archivári v ofenzíve?

V druhej polovici októbra vyšlo tretie 

tohtoročné číslo elektronického periodika 

Fórum archivárov (3/2010). Časopis vychá-

dza už 19 rokov a hoci sme ho sporadicky 

sledovali, nikdy doposiaľ sme ho v GH-hla-

se neanotovali. Po prečítaní spomenutého 

čísla človek nadobudol pocit, že slovenskí 

archivári vstávajú z popola. Prestávajú na-

riekať a napriek otrasným faktom (od roku 

1990 klesol ich počet – počet zamestnancov 

v štátnych archívoch – z 502 na súčasných 

398 oproti vládou schválenej koncepcii po-

čítajúcej v roku 2010 s počtom 639!) po-

Štátne archívy – počty zamestnancov v rokoch 2004 – 2010

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet zamestnancov

Schválená koncepcia 452 487 547 581 627 639 639

Skutočnosť 428 433 432 429 392 395 398

Zdroj: Fórum archivárov 3/2010
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kračujú v húževnatom zápase o prežitie. 

Číslo prináša podrobné informácie o sta-

ve, predstavách a požiadavkách archívov 

v predvečer ďalšieho znižovania stavu ich 

pracovníkov, určené ich rezortnému šéfovi 

– ministrovi vnútra. 

V prílohách k tomuto materiálu nájde-

me o.i. Návrh otvoreného archívneho in-

formačného systému, v ktorom sa uvádza, 

že „Na Odbore archívov je na samotných 

HDD (pevných diskoch – pozn. red.) 5,6 TB 

(terabytov – pozn. red.) dát zdigitalizova-

ných mikrofilmov matrík. ... Do konca roku 

2011 budú zdigitalizované všetky matriky 

v štátnych archívoch v predpokladanom ob-

jeme 50 – 60 TB.“ Generálny riaditeľ Sekcie 

verejnej správy MV SR 10. mája 2010 v (vo 

Fóre publikovanom) sprievodnom liste 

žiada Sekciu informatiky, telekomunikácií 

a bezpečnosti MV SR „vzhľadom na roz-

sah úloh a naliehavosť riešenia nedostatku 

ukladacích kapacít ... o pomoc pri riešení 

týchto naliehavých problémov slovenské-

ho archívnictva“. Odpoveď riaditeľa tejto 

sekcie zatiaľ nie je známa (nie je v čísle 

publikovaná). 

Z čísla sa ďalej dozvedáme, že v roku 

2010 absolvovalo archívnictvo na Filozo-

fickej fakulte UK v Bratislave 13 študentov 

bakalárskeho a 11 študentov magisterské-

ho štúdia (zaujímavé by boli aj informácie 

o počtoch absolventov z iných škôl). Koľkí 

z nich v súčasnej situácii nájdu uplatnenie 

v našich archívoch, je otázne. 

Archívy a archivári sa však nevzdáva-

jú. Popularizujú svoju prácu rozličnými 

spôsobmi, napr. aj formou dní otvorených 

dverí (počas nich v tomto roku napr. Štátny 

archív v Bratislave navštívilo 150 a Štátny 

ústredný banský archív v Banskej Štiav-

nici dokonca 450 zvedavcov, najmä detí). 

Periodikum prináša tiež informácie o me-

dzinárodných kontaktoch slovenských ar-

chívov, ich úsilí získavať a chrániť infor-

mácie o našej minulosti a, samozrejme, 

sprístupňovať ich (za významný depozitný 

prírastok – archívny fond Komposesorát 

rodu Jesenský v Hornom Jasene získal Slo-

venský národný archív nedávno Výročnú 

cenu časopisu Pamiatky a múzeá). 

Z čísla sa v neposlednom rade dozvedá-

me viac aj o aktuálnom dianí v Spoločnosti 

slovenských archivárov, vydavateľovi Fóra 

archivárov, ktorá sa takisto všemožne usi-

luje zviditeľniť „tichú“, no pritom obrov-

skú prácu našich archivárov, bez ktorej 

by nemohli primerane „žiť“ a napredovať 

ani genealógovia, ani heraldici, ani tisíc-

ky ďalších bádateľov (podľa zverejnených 

informácií v roku 2009 6288 bádateľov 

podniklo dovedna 16 416 bádateľských 

návštev do štátnych archívov na Sloven-

sku). Držme teda archivárom, strážcom 

a správcom našej pamäte, palce a verme, 

že z tohto zápasu vyjdú dôstojne a posil-

není. Celý časopis (vrátane všetkých star-

ších čísel) sa dá pozrieť na internetovej 

stránke www.archivari.sk. Od júla 2010 

môžete s SSA komunikovať aj prostredníc-

tvom Facebooku.

–gh– 
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V TOMTO ROKU SI PRIPOMÍNAME 195. 

výročie narodenia významného uhorské-

ho/slovenského politika, spisovateľa a ko-

difikátora nášho spisovného jazyka Ľu-

dovíta Štúra (narodil sa 28. októbra 1815 

v Uhrovci). Na budúci rok si pripomenieme 

155. výročie jeho úmrtia (12. január 1856 

Modra). Je málo známe, že prvá písomná 

zmienka o rodine Štúrovcov vôbec pochá-

dza z Hámrov, bývalej poddanskej obce 

slobodného kráľovského mesta Trenčín, 

od 1. januára 1971 miestnej časti Tren-

čianskej Turnej. V roku 1601 sa v trenčian-

skej mestskej knihe, zachovanej v Štátnom 

archíve v Trenčíne, spomína hamranský 

richtár Juraj Štúr. V roku 2011 teda uplynie 

410 rokov od prvej známej zmienky tohto 

priezviska. V 17. storočí sa priezvisko Štúr 

vyskytovalo aj v Trenčianskej Turnej, po-

tom v Trenčíne a dosiaľ sa zachovalo v Lu-

bine pri Novom Meste nad Váhom. Potom-

kovia trenčianskych Štúrovcov žijú dnes 

v Bratislave. V minulosti príslušníci rodu 

pôsobili aj v iných mestách a dedinách 

(Beckov, Zemianske Podhradie, Modra, Vr-

bové, Uhrovec, na Morave a inde).  mš

ČASOPIS MÚZEUM 2/2010 priniesol 

správu, že Oravské múzeum P. O. Hviez-

doslava v Dolnom Kubíne 26. júna 2009 

slávnostne otvorilo na Oravskom hrade 

druhú časť stálej etnografickej expozície 

– Oravské zemianstvo. Expozícia informuje 

o vzniku a vývine zemianstva na Orave od 

jeho počiatkov až po súčasnosť. Približuje 

významné aj menej významné rody s ich 52 

erbami, ktoré namaľoval Adolf Medzihrad-

ský (1835 – 1919), pedagóg, nadaný kres-

lič, maliar a tiež genealóg Oravy a Liptova. 

Otvorenia expozície sa zúčastnilo mnoho 

potomkov oravských zemianskych rodov.

AMERICKÁ NÁRODNÁ GENEALOGICKÁ 

SPOLOČNOSŤ udelila 30. apríla 2010 pre-

stížnu Cenu za zásluhy (Award of Merit) 

známej popularizátorke genealogických 

a genetických výskumov Megan Smolenya-

kovej. M. Smolenyak kedysi spolupracovala 

so známym genealogickým portálom An-

cestry.com. Napísala Who Do You Think You 

Are? The Essential Guide to Tracing Your Fa-

mily History (Čo si mystíte, že ste? Základ-

ná príručka k výskumu dejín vašej rodiny) 

– knihu k populárnemu seriálu americkej 

televíznej stanice NBC. Na svojom konte 

má mnoho ďalších genealogických inicia-

tív – aj na Slovensku. V uplynulých rokoch 

uskutočnila rad výskumov v Osturni, od-

kiaľ pochádzajú jej predkovia (písali sme 

o nich v GH-hlase 2/2006). Od roku 2000 

podporuje genealogické aktivity aj v rámci 

vlastného grantového programu Honoring 

Our Ancestors (www.honoringourances-

tors.com).

NA KATEDRE HISTÓRIE banskobystric-

kej Univerzity Mateja Bela pravidelne pred-

nášajú historici z okolitých krajín – najmä 

Česka, Poľska a Maďarska. Nedávno, 28. 

apríla 2010, tu Dr. Éva Gyulaiová z Uni-

verzity v Miskolci prednášala o zástavách 

vodcov uhorských stavovských povstaní – 

Gabriela Betlena, Imricha Tökölyho a Fran-

tiška Rákociho II.

VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ PôVODNE TO 

BOLO TAKTO? pracovníci Múzea Červený 

Kameň priblížili interiéry niekdajších sí-

K R O N I K A
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diel Pálfiovcov a ich príbuzných (zo zá-

padného Slovenska, Viedne a z Březnice na 

Morave). Výstava trvala od 1. mája do 30. 

septembra 2010.

JOE HORNACK, dlhoročný spolupra-

covník z Clevelandu, nás informoval, že 

v dňoch 21. – 24. júla 2010 sa v Astorii 

v americkom štáte Oregon konalo veľké 

rodinné stretnutie Bugashovcov. Prítomní 

boli aj príbuzní zo Slovenska. Predkovia 

týchto krajanov (Bugošovci/Bugašovci) pri-

šli do USA z Lúčiny v okrese Prešov. Jeden 

z amerických členov rodu, John Bugosh, 

pôsobil ako výskumník, konzultant a ma-

nažér v oblasti chemického priemyslu. Bol 

pracovníkom a spolupracovníkom význam-

ných firiem a nadnárodných spoločností, 

autorom desiatok odborných prác a paten-

tov. Súkromne sa venoval aj genealógii.

SME Turčianske noviny 22. októbra 

2010 priniesli správu, o stretnutí Bellovcov, 

ktoré sa uskutočnilo v Podhradí v okre-

se Martin (dátum sa neuvádza). „Jedenásť 

dodnes žijúcich vnukov a vyše štyridsať 

pravnukov si zaspomínalo na svojho staré-

ho a prastarého otca Juraja Bellu Chovana 

mladšieho a na dve staré a prastaré matky 

Zuzanu a Máriu, rod. Tomkové Kladivo,“ pí-

še sa v správe. Bellovci a Tomkovci tvoria 

dnes v obci prevahu. Jeden z ich predkov 

z pozície richtára podporil zvolanie pa-

mätného Memorandového zhromaždenia 

roku 1861 v Martine.

VÝSTAVU ŠĽACHTA V SENCI A NA OKOLÍ 

otvorili 29. októbra 2010 v Mestskom mú-

zeu v Senci. Múzeum patrí medzi najmlad-

šie na Slovensku. Svoje brány otvorilo len 

pred niekoľkými mesiacmi (28. 1. 2010), 

no stihlo už pripraviť rad pozoruhodných 

podujatí. Toto potrvá do 30. apríla 2011.

V PONITRIANSKOM MÚZEU V NITRE 3. 

novembra 2010 slávnostne uviedli ďalší 

zväzok Lexikónu erbov šľachty na Sloven-

sku, venovaný rodom Nitrianskej stolice. 

Text spracoval historik Peter Keresteš, er-

by výtvarník Ladislav Čisárik ml. Príťaž-

livé dielo vyšlo v lete a úspešne mizne 

z pultov kníhkupectiev.

 

RODINNÉ KRONIKY – ich aktuálny stav 

a možnosti ďalšieho vývoja. Tejto téme 

sa venovali účastníci tradičného Matiné, 

stretnutia priaznivcov Moravskej genealo-

gickej spoločnosti. Podujatie sa konalo 6. 

novembra 2010 v Brne, v tomto roku bez 

účasti zo slovenskej strany.

V PREŠOVE sa v dňoch 24. – 25. no-

vembra 2010 konala vedecká konferencia 

Dejiny Slovenska v archívnych prameňoch. 

Dvadsať rokov archívnictva na Filozofic-

kej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 

Prešovská univerzita je popri Univerzite 

Komenského druhou vysokou školou na 

Slovensku, na ktorej možno študovať ar-

chívnictvo. Viac informácií o štúdiu i sa-

motnej konferencii môže poskytnúť  vedú-

ca katedry archívnictva a PVH Mgr. Marcela 

Domenová, PhD. (domenova@unipo.sk).

SLÁVNOSTNÉ AKADEMICKÉ STRETNU-

TIE pri príležitosti 80. narodenín popred-

ného slovenského heraldika, čestného 

predsedu SGHS, emeritného profesora Jo-

zefa Nováka, sa uskutočnilo v stredu 8. 

decembra 2010 v Zrkadlovej sieni Prima-

ciálneho paláca v Bratislave. Prítomní tu 

privítali jeho práve vydané spomienky.
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K predchádzajúcemu číslu GH-hlasu 

Najprv sa Vám chcem poďakovať za Ge-

nealogicko-heraldický hlas, ktorý mi dnes 

prišiel poštou. Hneď som si ho prelistoval 

a zistil som, že som urobil dobre, keď som 

sa prihlásil za člena spoločnosti, nakoľko 

toto vydanie ma veľmi zaujalo.

MUDr. Vladimír Záborský, 

Bratislava, 29. 3. 2010

Poslední číslo GHH je super, hlavně pro 

mě je důležitý článek od doc. Federmayera 

(vysloveně můj šálek čaje, jak se říká).

Jiří, Brno, 12. 4. 2010

K Škole praktickej genealógie 

a súťaži Najlepšie genealogické práce

Predvčerom som poslal na adresu Slo-

venskej genealogicko-heraldickej spoloč-

nosti svoju prácu o Pernišovcoch spolu 

s prihláškou do súťaže Najlepšie genealo-

gické práce. Priznám sa, že je to úplne iný 

druh „literatúry“, na aký som zvyknutý, 

takže aj jej tvorba prebiehala veľmi ťažko. 

Chcel som ju však už dokončiť (genealo-

gický výskum som robil skoro desať ro-

kov) a termín uzávierky vašej súťaže bol 

viac ako motivačný. Pre mňa má význam 

hlavne kvôli mojim dvom synom, ktorí 

momentálne ešte o históriu svojho rodu 

neprejavujú záujem, pretože sú vo veku 16 

a 18 rokov, ale verím, že s pribúdajúcimi 

rokmi ocenia jej hodnotu.

Jaroslav Perniš, Prievidza, 17. 3. 2010

Priznám sa – umiestnenie by ma istotne 

potešilo, ale súťaž je súťaž a rozhodnutie 

poroty býva niekedy ozaj ťažké a zložité! 

Moja práca však …verím, že pre slovenskú 

históriu, ale hlavne pre kraj pod Sitnom, 

ktorý mi tak veľmi prirástol k srdcu, pri-

niesla trvalé a nespochybniteľné hodnoty.

Bc. Miroslav Minárčic, 

Komárno, 15. 6. 2010

...som veľmi rád, že som sa v súťaži 

o najlepšie genealogické práce umiestnil 

na druhom mieste. Spracovať genealógiu 

vlastného rodu som už dlhé roky považo-

val za určitú výzvu a som rád, že sa mi to 

podarilo. 

Jaroslav Perniš, 22. 5. 2010

Chcela by som sa vám poďakovať za 

starostlivosť, ktorej výsledkom bolo oce-

nenie mojej knihy o Furdikovcoch. Vôbec 

som s niečím takým nepočítala, preto 

ma výsledok veľmi prekvapil. Je to oce-

nenie hlavne pre rodinu. Škoda, že sa 

toho nedožil najstarší Furdík na Sloven-

sku, bratranec Igor (pochovali sme ho vo 

februári) a synovco-bratranec Juraj Hol-

čík, ktorý mal pohreb 19. mája t.r. Ten 

ma veľmi podporoval pri písaní knihy. 

Zaťova sestra Lydka Lichancová mala pek-

ný zážitok, keď ma zastupovala a prebra-

la za mňa ocenenie. Ďakujem aj za ňu. 

So srdečným pozdravom

Eva Furdiková, 

Banská Bystrica, 31. 5. 2010

Ku Škole praktickej genealógie – vy-

jadrujem vám uznanie a obdiv, ako ste to 

zorganizovali a ako to bolo rozmanito na-

miešané. Malo to ťah od začiatku do konca 

a bolo to pestré. Tie dva dni v Martine boli 

ideálnym prostredím pre neformálne stret-

nutie genealógov a archivárov. Bolo pre 

O H L A S Y
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mňa príjemným zistením, že sme na jednej 

lodi a že archivári sú na strane genealógov 

a rozumejú ich starostiam. Mne osud ešte 

doprial 2 hodiny v aute s p. predsedom Ra-

gačom, takže som mal dostatočný priestor 

pre všetko, čo som mu chcel povedať a on je 

človek otvorený, takže mi na všetko, s jeho 

hĺbkou znalosti, odpovedal. Samozrejme, 

bolo tu veľa stretnutí, výmena kontaktov, 

takže budúcnosť je opäť lepšie zosieťo-

vaná. Už som poskytol moju prezentáciu 

viacerým účastníkom a vy ju samozrejme 

šírte ďalej. Kúpil som si 6 kníh, takže číta-

nia mám pripraveného až-až. Klobúk dolu! 

S prianím pekného dňa

Slávo Vokoun, Bratislava, 28. 5. 2010

...tak už jsme od včerejška doma. Při-

jeli jsme velmi spokojeni. ...Ubytování na 

internátě bylo výborné. Moc se nám na 

Slovensku líbilo, přijedeme zase. Přejedli 

jsme se haluškami na všechny způsoby, 

popili dobrého vína, potkali pár dobrých 

lidí. Slíbil jsem na konferenci pomoc asi 

pěti lidem, tak mám co dělat. :-) Povedl 

se mi i jeden husařský kousek při hledání 

moravských předků jednoho z účastníků. 

Ale o tom až jindy.

Zdraví Jirka

Jiří Ošanec, Olomouc, 23. a 27. 5. 2010

Martinské stretnutie robí vo mne stá-

le drobné vibrácie, vyvoláva pozitívny 

nepokoj, že treba stále otvárať dvere do 

nepoznaných komnát. SGHS knižnou pro-

dukciou už slušne zaplnila veľa prázdnych 

miest na poli rodopisu. Neskutočný posun 

za posledných pár rokov.

S vďakou

Slávo Vokoun, Bratislava, 28. 5. 2010

Po škole… Pred martinským divadlom a v Múzeu slovenskej dediny. 
Reflexie jedného z účastníkov školy praktickej genealógie. Foto: Jiří Ošanec
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K Príručke ku genealogickému 

výskumu 2

Srdečný dík za Vaši Príručku ku ge-

nealogickému výskumu, která právě svou 

rozmanitostí zaujme. A máte tam zvučná 

jména. Knížka kolovala i u studentů.

Srdečně zraví 

prof. Ivan Hlaváček, 

Praha, Univerzita Karlova, 1. 9. 2010

Chcem vám poďakovať, že som tak 

rýchlo a v poriadku obdržala aj vašu druhú 

knihu. Zatiaľ som ju len zbežne prelistova-

la, ale už teraz sa mi zdá, že v mnohom 

rozšíri a obohatí mojej doterajšie poznat-

ky. Teším sa na jej podrobné čítanie.

Katarína Eichlerová, 

Bratislava, 7. 4. 2010

K matrikám na internete

V marci 2010 sme členom a priazniv-

com SGHS e-mailom poslali nasledujúcu 

správu:

Už sa na webe objavili prvé sloven-

ské matriky! Mormóni dali na web matriky 

z Prešovského kraja. Ešte skôr, ako prile-

teli lastovičky :) http://search.labs.family-

search.org/recordsearch/start.html#p=all-

Collections;r=1. 

Slovensko je umiestnené nižšie...

A tu to objasňujú: https://wiki.fami-

lysearch.org/en/Slovakia_Church_Book-

s,_1587-present

Slávo Vokoun, 

Bratislava, 16. 3. 2010

A takéto boli niektoré z vašich reakcií:

Za toto vám veľmi, veľmi ďakujem. Ja 

nikdy nemám čas skúmať, čo je nové :-), 

ako keby som mal tupú sekeru a nemal 

ju čas nabrúsiť. …Áno, už dávno bolo na 

čase. Niektoré naše archívy sa správajú 

tak povýšenecky, ako keby nám požičia-

vali neviem aké štátne tajomstvá. A musíš 

bozkávať ruky-nohy a čakať neviem ako 

dlho, až môžeš niečo skúmať. A ešte sú tu 

aj kolky. To svet nevidel. Všade inde je to 

oveľa lepšie a genealógovia sa rešpektujú.

Vladimir Bohinc, 

Nové Mesto nad Váhom, 16. 3. 2010

Super! Vďaka za info – jeden môj zná-

my sa kvôli tomu akurát chystal na vý-

chod. Škoda len, že to spravili mormóni 

a nie my...

Gabo, 16. 3. 2010

...vidíš, ako to u nás funguje – minis-

terstvo, ktoré ich spravuje, ich na web ne-

dá a mormóni áno. 

J., 17. 3. 2010

Tie matriky z Prešova tam boli už mi-

nulý rok na jeseň, ale potom ich zase stiah-

li. Asi kvôli našim zákonom, lebo v niekto-

rých matrikách boli údaje presahujúce 100 

rokov, teda aj po roku 1907 a asi to nieko-

mu na Slovensku vadilo. Po „prečistení“ ich 

zase začiatkom roka zverejnili.

Zaujímalo by ma, či nemáte aj nejaké 

informácie o zverejnení matrík z archívu 

v Bratislave. Tam mi pracovníčky pove-

dali, že by mali byť zverejnené ako druhé 

v poradí.

Ivan Faltejsek, 16. 3. 2010

O tých matrikách viem aj z českého ge-

nealogického fóra www.mageo.cz/.chatroo-

m/3451?u=&c=il1. Sú na webe už niekoľko 

mesiacov. Žiaľ, mojim záujmom je hlavne 

Štátny archív v Banskej Bystrici a odtiaľ mi 
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odpísali, že v najbližších rokoch sa digita-

lizácia neplánuje. Na druhej strane štvrti-

nu predkov mám z Čiech a tak si užívam 

štúdium digitálnych matrík v Brne, Opave, 

Plzni a Třeboni. Je to paráda. 

Imrich Vrťo, 16. 3. 2010

Veľmi pekne vám ďakujem za mail, 

ktorým ste ma upozornili na matriky. Ve-

dela som, že budú uverejnené, ale neve-

dela som, že sa už tak stalo. Ja netrpezli-

vo čakám na matriky Oravy, ale prišla mi 

vhod aj vaša informácia, pretože pri pát-

raní po predkoch som zistila, že niektorí 

prišli pravdepodobne z okolia Bardejova, 

Prešova, alebo potom z okolia Detvy. Nech 

sa Vám darí. 

Eva Kurjaková, 19. 3. 2010

Vďaka za oznam – prezrel som a je to 

fantastické bádanie pri počítači doma. Tiež 

mohli začať od bytčianskeho archívu. :-)

Libor Bernát, 

Nová Dubnica, 17. 3. 2010

Ďakujem, zaujímavé, akurát Spiš nám 

chýba :(

Nora Baráthová, 

Kežmarok, 16. 3. 2010

Vďaka za priaznivú informáciu – dostal 

som sa k nim. Keby im niekto pošepkal, 

aby tam hodili Pukanec. Tam mi toho ešte 

hodne chýba. Hlavná vec – blýska sa na 

lepšie časy aj pre nás „domasedov“. 

Pozdravuje 

Pálka, 16. 3. 2010

Fantastické! Díky.

Duncan Gardiner, 

bývalý súkromný genealóg, 

Cleveland, OH, USA, 16. 3. 2010

Pěkně zdravím, děkuji a dáme to na 

naše stránky.

Zdraví TK

(doc. Tomáš Krejčík, Brno, 16. 3. 2010)

Spracoval Milan Šišmiš
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R O Z H Ľ A D Y

DETSKÉ SOBÁŠE

Vo väčšine krajín je uznávaná hranica dospelosti 18 rokov. Je to zároveň najnižší 

vek, keď sú ženy aj muži mentálne aj fyzicky pripravení na manželstvo. … Niektoré 

krajiny však majú vlastnú definíciu – napríklad telesná zrelosť, schopnosť porodiť 

dieťa – a niektoré žiadnu hranicu nepoznajú. Aj tam, kde vláda vekovú hranicu 

sobáša uzákonila, napr. v Indii, existujú paralelné náboženské autority a je veľmi 

ťažké s nimi bojovať. 

Detské sobáše sú dodnes bežné v odľahlých oblastiach južnej Ázie, v Afrike a na 

Blízkom východe. V krajinách ako India, Niger, Mali, Nigéria a Etiópia je polovica 

manželstiev uzatvorená pred dovŕšením pätnásteho roku dievčaťa. V Nigeri a Čade 

má 70 percent neviest menej ako 18 rokov, v Indii je to 60 percent. V Etiópii a Nigérii 

sa 50 percent dievčat vydáva v čase, keď nemajú ešte ani 15 rokov. 

No detské sobáše nie sú typické len pre rozvojové krajiny. Z minulosti ich pozná 

aj západná civilizácia. Medzi európskou aristokraciou bolo bežné, že sobáše sa do-

hadovali už v detskom veku a ľudia sa brali oveľa mladší ako dnes.

Klaudia Lászlóová, Osemročné nevesty. In Žurnál 20/2009, s. 62, 63

K sobášu kráľa Imricha (uhorského kráľa, 1196 – 1204 – pozn. red.) s Konštanciou 

(dcérou aragónskeho kráľa Alfonza II.) sa viaže najstaršia známa predmanželská 

zmluva. … mohla vzniknúť v dobe svadby, pravdepodobne ešte v roku 1196. … Kňaž-

ná Konštancia sa mohla narodiť v rokoch 1186 – 1189, čiže svoje prvé manželstvo 

uzavrela ako dieťa (vo veku asi 7 – 10 rokov).

György Szabados, Sobáš kráľa Imricha. Prvá predmanželská zmluva v Uhorsku. 

In Ružomberský historický zborník II. Ružomberok 2008, s. 40, 41

Keď teraz uvažujem o veci, uvedomujem si, aké veľké zmeny sa stali v živote 

indického dievčaťa za posledných päťdesiat rokov. Moja stará matka sa vydala, 

keď mala deväť rokov. Veľmi som sa pohoršila, keď mi to povedali. Keď som čítala 

o detských manželstvách v knihách, bolo to čosi iného, ale v mojej vlastnej rodine… 

Vidno, aj na mňa zapôsobili falošné údaje, ktoré som čítala v knihách, čo v Anglicku 

vydali o Indii. 

Ak moja stará mama hovorí, že sa vydala, keď mala deväť rokov, myslí tým iba 

to, že nad ňou a starým otcom vtedy vykonali svadobné obrady. Nebol to iba for-

málny obrad, veď ona sa už potom nesmela vydať za iného; ba keby starý otec bol 

umrel, jeho rodina by jej musela poskytnúť prístrešie a starať sa o ňu ako o ozajstnú 

vdovu po synovi. Hneď po obrade sa aj preniesla do domu svokrinho a bývala tam, 

kým svokra neumrela. A potom, ako najstaršia žena v dome, stala sa hlavou rodiny. 

Od chvíle, keď sa preniesla do rodiny manželovej, až do ozajstného sobáša – to je 
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asi sedem rokov – musela zaujať svoje presné miesto v živote rodiny. Povinnosti 

indického dievčaťa k svokre sú určené presne a jasne a majú vycvičiť indické dievča, 

aby bolo, nakoľko je len možné, dokonalou manželkou a matkou. A tak sa nevesta 

musí naučiť variť, šiť, riadiť, vychovávať deti, spravovať domácnosť, radiť mladším, 

viesť v domácnosti účty a dozerať na financie každého člena rodiny. 

Tak vládla aj svokra mojej starej matky nad celou rodinou a jej manžel bol iba 

spoluvládcom. Všetci ich synovia bývali s nimi a keď sa oženili, priviedli si do 

domu aj ženy. Ich dcéry bývali s nimi a keď sa vydali, odišli do domu svokrinho. 

Okrem týchto blízkych členov rodiny žili v dome rozliční bratanci a sesternice, ba 

aj pravnuci. Taká bola patriarchálna rodina najstaršieho typu. 

Keď sa stará mama ako manželka najstaršieho mužského v rodine stala hlavou 

rodiny, začal sa tento systém rúcať. 

Santha Rama Rau, Domov do Indie. Martin 1948, s. 24, 25

K: V každom tvojom poctivom prianí ti budem nápomocná.

G: … nápomocná. Urob štvrtý krok, aby sme boli stále plní radosti.

K:  Vždy budem s Tebou žiť oddane, hovoriť slovami lásky a modliť sa za tvoje 

šťastie.

G: Urob piaty krok. … Obchádzame oheň, aby sme slúžili ľuďom.

K: Budem ťa tesne nasledovať a pomáhať slúžiť ľuďom.

G: Hmmm (usmieva sa). Urob šiesty krok, aby sme plnili naše životné sľuby.

K: Budem ťa nasledovať vo všetkých našich sľuboch a povinnostiach.

G: Urob siedmy krok, aby sme mohli navždy žiť ako priatelia.

K: Ty si môj najlepší priateľ, môj najvyšší učiteľ a môj zvrchovaný pán.

G: Potom som jej do úst vložil sladký pšeničný koláčik…

K: … a ja som dala sladký pšeničný koláčik do jeho úst.

G: A tým sme boli prehlásení za muža a ženu. … Mali sme trinásť.

Dialóg medzi Mahátmom Gándhím a jeho manželkou o ich sobáši 

pred novinármi v britsko-indickom filme Gándhí 

režiséra Richarda Attenborougha, 1982

Zase som na skok v Džajpure. Práve hrmí a prší po dvoch mesiacoch príjemného 

jesenného počasia. Október a november sú najkrajšie mesiace v roku. Dni nie sú 

príliš horúce a noci chladné.

No, čo máme nové? … Najbližšia príležitosť – ktorej sa nedá vyhnúť – bude o 

tri dni svadba. Najpompéznejšia udalosť v indickom živote. Náš jediný indický 

zamestnanec vydáva dve dcéry. Teda dve muchy jednou ranou. Vyjde to podstatne 

lacnejšie. To porovnanie s muchami sa mi vidí výstižné. Staršia muška-nevesta má 

13 či 14 rokov, už sa trochu podobá na ženu. A tá mladšia nevesta má 8. Nie je to 

preklep. Drobné dieťa.

V Indii sú detské sobáše zakázané. Oficiálne. A tak sa na svadbe nesmie uká-
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zať dedinský učiteľ ani starosta (sú úradné osoby, povinné oznámiť porušovanie 

zákona). Ale, prirodzene, pred svadbou pomáhaju negramotnému otcovi rodiny 

s potrebnými nákupmi.

Ak som sa dačo naučila za posledné 3 roky, je to toto: V Indii našské, západné 

kritéria neplatia. A to v plnom meradle. Prestávam kritizovať a pohoršovať sa. Oni 

majú inú, svoju logiku…

(z listu bývalej pracovníčky Slovenskej národnej knižnice,  

v súčasnosti pôsobiacej v Indii, 13. 11. 2010)
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P O S T  S C R I P T U M

MOJE SPOMIENKY NA PROFESORA JOZEFA NOVÁKA 

Ľubomír Jankovič

Rovnako ako náš jubilujúci pán profesor Novák, aj ja 

som už nejaký čas pozorným svedkom vydávania i aktív-

nym čitateľom pamätí a spomienok osobností najrôznej-

šieho veku, profesijného zamerania, kultúrneho, umelec-

kého, politického, vedeckého i spoločenského významu 

a dosahu. Navyše, podobne ako on, aj ja som sa v tomto 

roku dožil svojho okrúhleho jubilea, pri ktorom sa už 

celkom pohodlne bilancuje osobný život, práca, vedecké 

či umelecké dielo, ľudské i občianske postoje i skúsenos-

ti a hodnoty získané v detstve v prostredí rodiny a školy, 

vzorov a idolov v čase dospievania, overené pravdy od 

priateľov, ale predovšetkým od skutočných osobností, 

ktoré vstupujú do našich životov akoby samozrejme na 

prahu dospelosti.

Profesor, vlastne vtedy ešte „doživotný“ docent Jozef Novák sa objavil v mojom 

živote krátko popoludní 11. júna roku 1979 ako predseda komisie v rámci ústnych 

prijímacích pohovorov na Katedre československých dejín a archívnictva FF UK. 

Zaujal ma svojím noblesným a zároveň prívetivým akademizmom, elegantne zne-

júcim oslovením „pán kolega“, aj spôsobom vedenia dialógu, z ktorého som vycítil 

neformálnosť, profesionálny pedagogický záujem i prirodzenú schopnosť okamžite 

zaujať a nadchnúť. To sa opakovalo oveľa intenzívnejšie od októbra, v období prvého 

semestra počas jeho prednášok z chronológie, paleografického seminára, ale najmä 

úvodu do štúdia dejín a pomocných vied historických. Ako poslucháč prvého ročníka 

archívnictva som tak od „Jožka“ Nováka plnými dúškami prijímal všetky informácie – 

vedecké i tie ostatné, výsostne odborné, ale aj tie civilné – občianske a ľudské, ktoré 

svojím humanizmom, otvorenosťou a vždy prekvapujúcou kvalitou a hĺbkou ľudskej 

múdrosti presahovali zviazanú škrobenosť vzťahov a komunikácie medzi profesormi 

a študentmi v obdobiach, keď sa spoločnosť permanentne „ideologicky konsolido-

vala“ po vystúpeniach intelektuálov a umelcov pôsobiacich v rámci filozofických 

i politických východísk straníckymi ideológmi odsudzovanej Charty 77. 

Od docenta Nováka som mal od decembra 1979 v indexe prvú výbornú z chrono-

lógie a navyše v predtermíme, takže moje tohoročné Vianoce boli v znamení krás-

neho a opojného študentského šťastia, rodinnej pohody, ale aj prebudeného záujmu 

o stredoveké listiny, ktorých čítanie mi od začiatku išlo a myslím si neskromne, že 

aj ide celkom dobre doteraz. 
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O rok neskôr, v priebehu zimného semestra školského roku 1980/1981, prišiel po 

nezabudnuteľných Novákových prednáškach z heraldiky, sfragistiky a genealógie 

ďalší zážitok, ktorý sa udial na skúške z uvedených predmetov. Precízne pripravený 

a netrpezlivo očakávajúci chvíľu zodpovedať na položené otázky od svojho najob-

ľúbenejšieho učiteľa som sa dočkal prekvapenia, ktoré ma už sprevádzalo počas 

celého štúdia. Z jeho strany prišla otázka nečakaná, taká, ktorá ani v najmenšom 

nepripomínala napätú atmosféru skúšania: „Čo Vás najviac zaujalo na heraldike, pán 

kolega? “ Bez váhania som odpovedal: „Miniatúry erbových listín ako zvláštny prejav 

a súčasť gotického, renesančného a barokového výtvarného umenia.“ 

To poobedie sa potom zmenilo na príjemný rozhovor, v priebehu ktorého sa 

spontánne prebudil môj odborný záujem, ten „srdcový“, ktorý ma už v priebehu 

ďalších rokov, dnes desaťročí neopustil. Naopak, stal sa mostom aj k ďalšej krásnej 

a navyše interdisciplinárnej téme, ktorú mi docent Novák odporučil. Do jej štúdia 

i postupného spracovávania som sa s nadšením pustil ešte ako poslucháč druhého 

ročníka. Na pedagógov z odboru archívnictva bola totiž zhora kladená požiadavka, 

aby sa nielen čistí historici a archeológovia aktívne zapájali do fakultného kola 

ŠVOČ (študentskej vedeckej a odbornej činnosti). Docent Novák vtedy oslovil mňa. 

Vybrali sme moju osudovú tému: Bratislavské iluminované kódexy ako prameň k de-

jinám knižnej kultúry. Jej spracovanie bolo pre mňa pomerne náročné, musel som sa 

vo veľmi  krátkom čase zoznámiť s úplne neznámou problematikou – stredovekými 

prameňmi a kódexovými pamiatkami nielen bratislavskej proveniencie, terminoló-

giou z oblasti stredovekej umenovedy – zvlášť miniatúrneho knižného maliarstva, 

kodikológie, liturgie i paleografie. 

Priznám sa, prácu som nestihol vypracovať, naklepať, zviazať a odovzdať načas. 

Jedným z najpodstatnejších dôvodov bol aj ten, že som na vojenskej katedre v Pe-

tržalke v jeden piatok poprechládal a liečil si následne doma svoju chrípku presne 

v čase, keď fakultné kolo prebiehalo. Vyslúžil som si vtedy veľa kritiky, úškrnov 

aj posmechu okolia, aj Novákovho klasického označenia „mameluk“. Navštívil som 

napriek tomu po tom všetkom s malou dušičkou svojho docenta. Jeho láskavá vľúd-

nosť však celú záležitosť okamžite vyriešila. Naviac, dohodli sme sa, že sa pozriem 

na monografiu Ovídia Fausta venovanú erbovým listinám, aj konkrétne originály 

uložené v zbierke bratislavského mestského archívu. Po prvej návšteve jeho báda-

teľne, kde mi postupne doniesli na stôl viac než 180 týchto vzácnych dokumentov, 

som už vedel, že mám tému pre svoju diplomovú prácu. Jej názov bol Miniatúrna 

maľba na armálesoch bratislavskej zbierky. Nevznikala ľahko, naopak niekedy som 

nevedel ako ďalej. Docent Novák bol aj tu špecifickým školiteľom, keď v takýchto 

pre mňa kritických a akoby bezvýchodiskových chvíľach vždy povedal: „Ľubo, Vy 

to isto viete. Napíšte to a ja Vám poviem, či je to dobré alebo zlé.“ Tak som sa naučil 

určitej samostatnosti, hľadaniu vlastnej cesty a riešení a vždy, keď to bolo u Jožka 

Nováka „dobré“, mal som pocit obrovského zadosťučinenia, víťazstva nad sebou 

samým, šťastia aj spontánnej radosti z tvorivosti, ktorá ma motivovala aj oslobo-
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dzovala od šedivosti síce aktuálnych, ale tendenčných a povrchných novovekých 

historických problematík, ktoré boli vtedy v móde. 

Po skončení základnej vojenskej služby som sa 3. októbra 1984 zamestnal v Ma-

tici slovenskej – Slovenskej národnej knižnici. Napriek tomu, že tu pôsobili mnohí 

starší i nedávni absolventi odboru archívnictva, cítil som, že charakter ich aj mojej 

práce bude veľmi vzdialený od študentskej idyly a tém, ktoré som si so sebou ako 

vzácne dedičstvo a odbornú výbavu niesol z prostredia docenta Nováka. Priori-

zovali sa tu úlohy v oblasti evidencie a ochrany historických knižničných fondov, 

ktoré skôr kládli nároky na moju fyzickú kondíciu, fajnové ručičky, oči a dýchacie 

cesty. Situácia v Slovenskej národnej knižnici však v tomto smere nebola bezná-

dejná. Moderne skoncipované rezortné vedecko-výskumné úlohy z oblasti dejín 

knižnej kultúry, ktorých iniciátorom a výsostne tvorivou i integrujúcou osobnosťou 

bol na začiatku Dr. Jozef Telgársky, neskôr na prelome 80-tych a 90-tych rokov 

i Dr. Blažej Belák, mi umožnili objaviť tému, v ktorej sa jedinečne snúbila krehká 

krása rodových erbov, historickej grafiky a knižného umeleckého remesla – totiž 

téma historického exlibrisu a supralibrosu. Uvedomil som si, že som sa ocitol na 

pracovisku s obrovskými možnosťami pramenného výskumu v dokumentoch doslo-

va celoeurópskej proveniencie. A tak som v podstate hneď po skončení jesenných 

zemiakových brigád a poľnohospodárskej sezóny 1984, kde som bol nespornou 

posilou, začal zbierať, dokumentovať a triediť všetko, čo som objavoval vo zvozoch 

historických knižníc, suterénoch i na poschodiach hlavného depozitu Slovenskej 

národnej knižnice na Hostihore, i v dolnej budove Matice slovenskej, Diviakoch 

i Jasove. 

Problematika miniatúr erbových listín ma však zaujímala stále viac a hlbšie 

a tak som, samozrejme po konzultáciách s docentom Novákom, niekedy v lete roku 

1986 uverejnil v časopise Múzeum svoj prvý odborný príspevok venovaný životu 

a dielu viedenského maliara a miniátora erbových privilégií – Carla Augusta Boes-

sa. V tomto období som s touto problematikou, spolu s docentom Novákom, Ing. 

Zdenkom G. Alexym a Ing. Romanom G. Zelenayom absolvoval aj svoje prvé verejné 

vystúpenia na III. a neskôr IV. Setkání genealogů a heraldiků v Ostrave, kde som sa 

osobne zoznámil s českými a najmä moravskými heraldikmi – doc. Tomášom Krej-

číkom z Brna, Dr. Karlom Müllerom z Opavy, pánom Vladimírom Marklom z Orlovej 

i ďalšími. Spoločné chvíle strávené v diskusiách i na spoločenských stretnutiach mi 

umožnili spoznať docenta Nováka nielen v jeho už známej úlohe dobrého spoloční-

ka a zabávača (to som zažil už na internátnych posedeniach v Mlynskej Doline), ale 

aj nesmierne kvalifikovaného a kompetentného tvorcu, reprezentanta a vyslanca 

slovenskej heraldickej školy, ktorý má vždy čo povedať aj do aktuálneho diania v ob-

lasti danej problematiky v medzinárodných súvislostiach a kontextoch. Spomínam 

si úplne jasne, ako sme s docentom Novákom spoločne a dosť energicky presviedčali 

Karla Müllera o tom, že zákonitosti a etapy vývoja uhorskej mestskej a obecnej he-

raldickej tvorby platia v mnohých ohľadoch aj pre česko-moravský heraldický vývoj. 
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Neuspeli sme, ale vzbudili rešpekt ako heraldici, ktorí myslia tvorivo, moderne a nie 

konzervatívne ako tí z 19. storočia.

V roku 1987 mi docent Novák odporučil, aby som spracoval podstatné časti a zá-

very mojej diplomovej práce do rozsiahlejšej štúdie, ktorá ešte v tom istom roku 

vyšla na stránkach Slovenskej archivistiky pod názvom Umelecko-historický rozbor 

armálesov 15. – 19. storočia. Typológia a analýza miniatúr bratislavskej zbierky. Bol 

to veľmi významný podnet, ktorý sa mi zúročil v početných citáciách a významne 

mi rozšíril aj možnosti publikovať analogické témy a problematiky v podstate kde-

koľvek, dokonca v zahraničí. Podanie si žiadosti o rigoróznu skúšku z predmetu 

Heraldika, sfragistika a genealógia, aj jej úspešné absolvovanie na Katedre tesne 

pred Vianocami roku 1987, bolo pre mňa i najbližších z rodiny, najmä mamu, tetu 

a starkú Lehotskú obrovským darom i zadosťučinením, veď pred dvanástimi rokmi 

som na ZDŠ takmer nedostal odporúčanie na strednú školu pre priemerný prospech 

a ktoviečo ešte. 

S docentom Novákom sme po mojich doktorských promóciách, mimochodom ko-

naných 25. marca 1988, keď súdruh Gejza Šľapka rozdával z balkóna hotela Carlton 

vysielačkou požiarnikom povely na hasenie občianskej demonštrácie za náboženské 

a ľudské práva, rozvinuli úplne neformálnu spoluprácu, ktorej výsledkom boli moje 

prvé štúdie k problematike heraldických prejavov v knižnej kultúre a najmä riešenie 

otázok s obnovením pôvodnej matičnej symboliky v priebehu roka 1990. 

Už som raz napísal, že stretnutia slovenských heraldikov a genealógov v Ostrave 

– ich príspevky, námety, diskusie v kuloároch i pri skvelom moravskom vínku, boli 

významným katalyzátorom, i predzvesťou ambície a cieľa, ktorý už koncom osem-

desiatych rokov začal s heroickou aktivitou a nadšením prakticky rozvíjať a napĺňať 

kolega Milan Šišmiš. Spomínam si živo na naše prvé spoločné stretnutia v pracovni 

profesora Nováka na pôde Katedry česko-slovenských dejín a archívnictva FF UK, na 

naše prvé spoločné martinské aktivity spojené so vznikom Slovenskej genealogicko-

heraldickej spoločnosti, ktorej sa neskôr stal predsedom. Bolo to v období, keď som 

prežíval veľké osobné šťastie z narodenia dcéry Katky, ale aj smútok a obrovskú 

beznádej z ťažkej nemoci, dlhého a bolestného odchodu svojej mamy. Stihol som 

jej však ešte dať dar v podobe svojej dizertácie aj jej úspešnej obhajoby, ktorá sa 

konala 30. júna 1994. 

S odstupom času si uvedomujem, že to bola opäť len práca a spolupráca s pro-

fesorom Novákom, ktorá mi pomohla udržať líniu i kontinuitu mojich ľudských 

snažení i profesionálnych ambícií. Interdisciplinárne spracovanie problematiky 

historického exlibrisu a supralibrosu ako historického prameňa mnohostranného 

využitia mi celkom prirodzene otvorilo doposiaľ netušené možnosti v oblasti ve-

deckej, odbornej, televíznej i rozhlasovej publicistiky, filmovej dokumentaristiky, 

výstavných projektov i externej pedagogickej práce doma i v zahraničí. Mal som 

možnosť zoznámiť sa a skúmať zbierky tohto typu v Trnave, Bratislave, Prahe, Bu-

dapešti, sedmohradskej Albe Iulii, i kanadskej Ottawe.
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V roku 1995 dostala moja práca v SNK i mimo nej úplne nový rozmer. Bol som 

poverený zabezpečovaním administratívnej, odbornej i vedeckej agendy vyplývajú-

cej z požiadaviek celosvetového megaprogramu UNESCO, nazvaného výstižne Pamäť 

sveta (Memory of the World Program), prirodzene i záväzkov najvýznamnejších 

slovenských pamäťových inštitúcií a dokumentačných pracovísk (archívov, knižníc, 

múzeí a galérií) iniciovať digitalizačné projekty vedeckého spracovania a modernej 

prezentácie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok z oblasti dokumentárneho de-

dičstva. Opätovne, po takmer pätnástich rokoch, som oprášil tému svojej odloženej 

– preslávenej „švočky“ a inicioval interdisciplinárne postavený projekt Iluminované 

kódexy knižnice Bratislavskej kapituly. Na začiatku bol z toho zápis piatich stredo-

vekých bratislavských antifonárov do prestížneho svetového registra Pamäte sveta 

UNESCO. Tak sa symbolicky – bratislavsky, európsky i svetovo, uzavrela jedna veľ-

ká kapitola spolupráce i ľudského priateľstva s mojím profesorom, ktoré pretrvalo 

a trvá dodnes.
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V Ý Z V A
Milí bádatelia!

MÁTE DOMA HISTORICKÚ ERBOVÚ LISTINU?

Vlastníte jej kópiu, odpis, alebo viete o niekom, 

kto vlastní takéto dokumenty?

Upozornite nás na ne, prosím.

Tri roky v spolupráci s našimi archívmi,  

múzeami a ďalšími inštitúciami pripravujeme monumentálny

SÚPIS ERBOVÝCH LISTÍN NA SLOVENSKU.

Dielo chceme vydať tlačou.

Radi by sme doň zahrnuli aj vyobrazenia erbových listín

z vašich či iných súkromných zbierok.

Ďakujeme vám za akékoľvek informácie.
Poskytnite nám ich, prosím, na adrese:

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

milan.sismis@snk.sk
Tel.: 043-2451459

Ďalšie informácie nájdete na
www.genealogy-heraldry.sk/slo/supis.html
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Z  K N I Ž N E J  P R O D U K C I E
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1
(pevná väzba, 250 strán, bohato ilustrovaná)

Prvá slovenská príručka ku genealogickému výskumu. Prináša pod-

statné fakty o rodopise a základné informácie o tom, ako a kde nájde-

te údaje o svojich predkoch a príbuzných.

Cena: členská 11,88 € (bežná 13,21 €)*

PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2
(pevná väzba, 270 strán, bohato ilustrovaná)

Dielo voľne nadväzuje na čitateľsky úspešný prvý zväzok rovnomen-

nej práce. Popisuje trasy, ktorými kráčali naši predkovia a príbuzní 

po svete, sprevádza čitateľa po našich i zahraničných archívoch. 

Cena: členská 15,20 € (bežná 16,50 €)*

HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA 
Ladislav Vrtel
(pevná väzba, 468 strán)

Táto príručka modernej slovenskej heraldickej terminológie je dôle-

žitou pomôckou pre každého, kto sa zaujíma o erby – či už historické 

alebo tie súčasné.

Cena: členská 15,20 € (bežná 16,50 €)*

ERBOVÉ LISTINY
(pevná väzba, 240 strán, početné farebné vyobrazenia)

Dokumenty, ktoré priťahujú pozornosť každého, koho zaujímajú de-

jiny šľachty. Ako vznikali, kto ich udeľoval, čo obsahujú, kde sa dajú 

nájsť? Na tieto i ďalšie otázky odpovedá kolektív autorov v jedineč-

nom zborníku z medzinárodnej konferencie.

Cena: členská 11,88 € (bežná 13,21 €)*
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Z  K N I Ž N E J  P R O D U K C I E
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

DIPLOMATARIUM SANCTO-ADALBERTINUM
Stredoveké listiny v Literárnom archíve
Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214 – 1543
Vladimír Rábik
(pevná väzba, 360 strán)

Práca zverejňuje listiny z archívov Medňanských, Drágfiovcov a Vl-

kovcov. Prináša mnohé doposiaľ neznáme údaje o uhorských a iných 

rodoch.

Cena: členská 11,88 € (bežná 13,21 €)

K DEJINÁM GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU 
na Slovensku
(lepená väzba, asi 100 strán)

Stovky jednotlivcov a desiatky inštitúcií sa podieľali na výskume 

príbuzenských vzťahov našich predkov. Táto publikácia – zborník 

z rovnomennej konferencie z roku 2006 – približuje pôsobenie mno-

hých z nich.

Cena: členská 5,24 € (bežná 6,57 €)*

MEDZI MLYNMI A BANKAMI
Dejiny rodu Makovickovcov
Zdenko Ďuriška
(pevná väzba, 380 strán, 22 tabuliek, 350 fotografií)

Sága slovenského podnikateľského rodu, ktorého členovia výrazne 

zasiahli do života Slovenska a Slovákov. Dielo ocenené prvým mies-

tom v súťaži Najlepšie genealogické práce (2005)

Cena: členská 15,20 € (bežná 16,50 €)

Objednávky 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html
genealogy@snk.sk
TEL.: 043-245 14 59
SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

* Poštovné a balné neúčtujeme
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Charakteristika:
� Ďalší diel Lexikónu erbov slovenskej šľachty/ Nitrianska stolica sa zaoberá textovým 

i obrazovým opisom významných historických rodov v regióne Nitrianskej župy. 
Nadväzuje na predchádzajúce diely, v ktorých sú spracované rody žijúce v Tren-
čianskej/ 1. diel, Liptovskej/ 2. diel a Oravskej stolici/ 3. diel.

� 4. diel lexikónu je časťou dlhodobého reprezentačného niekoľkozväzkového pro-
jektu vydavateľstva, ktorý začal vychádzať v roku 2002 a vzľadom na dlhodobé štú-
dium materiálu bude pokračovať ešte niekoľko rokov.

� Po veľkom spoločenskom ohlase na predchádzajúce diely, ktoré boli a sú prezen-
tované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, prichádza vydavateľstvo na knižný 
trh s exkluzívnym vydaním zväzku o Nitrianskej župe.

� Textovou i obrazovou formou sa autori i vydavatelia usilujú o prezentáciu nitrian-
skeho regiónu ako historicky kultúrnej spoločnosti, ktorá vždy vytvárala i bude vy-
tvárať pevný základ slovenskej kultúry.

Informácie o autoroch:
PhDr. Peter Keresteš, historik, genealóg a heraldik
Mgr. Art. Ladislav Čisárik, akademický maliar, erbový špecialista

Cieľová skupina:
Milovníci histórie, odborní i radoví čitatelia z domácich i zahraničných kruhov, 
heraldici, genealógovia, historici, univerzitní študenti, vedecké pracoviská, 
štátne archívy

Rok vydania: 2010/ september
ISBN: 978−80−88700−74− 6

 205 × 265 mm, 360 strán, 
ukážky historických artefaktov, 
plnofarebné zobrazenie erbov, 
dvojfarebná tlač textu, tvrdá väzba v koži, 
zlatá razba.

Predpokladaná cena: 39 €
Zásielky dobierkou/ SR: 3 €

z dielne knižného vydavateľstva

Hajko & Hajková

Peter Keresteš • Ladislav Čisárik

Nitrianska stolica

LEXIKÓN
erbov šl’achty

na Slovensku IV

Edisonova 7, 821 04 Bratislava

 Objednávky: tel.: +421 238 100 357
fax: +421 243 412 761

e-mail: knihy@h-h.sk
www.h-h.sk
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FROM THE CONTENTS

On 22nd November 2010, Jozef Novák, a university professor, an Academic of 

the International Academy of Heraldry and the Honorary President of the Slovak 

Genealogical-Heraldic Society, celebrated his 80th birthday. On this occasion, we 

published his autobiographic memories Heraldik bez erbu (A heraldist without a coat 

of arms, Martin 2010). In the introduction of the issue, we publish his essay on the 

purpose of recalling, and in the conclusion of it, we include the memories of his 

student, a historian of Slovak book culture, Ľubomír Jankovič.

The issue also brings the following studies:

Frederik Federmayer: The Prämers’ manor house and its owners. 
Contribution to the history of Bratislava Zuckermadel II.  8

Another student of professor Novák, a historian and pedagogue at Comenius 

University in Bratislava, observes circumstances of the establishment and relation-

ships of the owners of so-called Prämer’s Manor House in Bratislava (in the 16th – 18th 

century): the Vörös family of Nekyje, the Udvari family of Trnava, the merchants 

Prämers who operated in Vienna, Moravia, Hungary as well as Transylvania, the 

Geramb family and others. Thus he expands the pieces of knowledge published in 

his work Rody starého Prešporka (Families of the old Pressburg).

Drahomír Velička: The Rudinský family of Rudina in the 17th century 
and in the early 18th century 25

An archivist and a historian from Kysuce region follows the fortunes of three 

generations or, more precisely, three members of a family belonging to the landed 

gentry given the name by the village of Rudina (in the north-east of Slovakia). 

Mikuláš (about 1590 – 1653/54) worked in the municipality administration of Ky-

sucké Nové Mesto. His son Juraj, originally an Evangelical priest, converted in 

the time of Counter-Reformation (in the 1660s), contributed to building of a new 

Catholic church in Turzovka and established a lineage of sextons (from the Rudinský 

family), which continued up to 1926. His son Juraj Jr. worked as a Catholic priest in 

Liptov region from the end of the 17th century.

Libor Bernát: Diaries and fortunes of the Clementis family 33
Following the hand-written diaries deposited in the Slovak National Library in 

Martin, the author reconstructs curricula vitae of two Evangelical teachers and 

priests – father and son, Juraj and Zachariáš Clementis. Their ancestors, originally 

called Kleman, were burghers in Prievidza. Juraj and Zachariáš worked in several 

places in the west and central Slovakia (in Súľov, Necpaly, Partizánska Ľupča, Bo-

brovec etc.). Their records concern the first decades as late back as of the 1670s 

(providing evidence of the start of Counter-Reformation).
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Alena Kredatusová: Seals of the members of the Spilenberger family 
from the 16th – 18th century 40

In the GH-hlas 2/2007 issue, the archivist A. Kredatusová brings us fortunes 

of the members of the Spilenberger family – a prominent family from Levoča. Now 

she describes the development of their seals (in the 16th – 18th century). The first 

enobled member of the family Samuel (1552 – 1654) was a doctor, pharmacist and 

merchant, the fact which was symbolically reflected in his seals as well as in the 

seals of his descendants.

Zdenko G. Alexy: Difficult ways of genealogical research into the 
Alexy family from Liptov region 46

A well-known Slovak heraldist and private genealogist describes the ways of his 

own genealogical research. From Slovakia, across Bohemia and Vienna, they brought 

him as far as to Russia. The name of the oldest ancestor discovered was Alexius 

Kaprian (Kabrian, Gabrian); he was an Old-Believer and came from the village of 

Novinka in the Moscow region. In 1771, when he was 25-years old, he emigrated 

to Austria where he joined Callenberg’s cavalry regiment. Apparently, he left his 

homeland mainly due to religious reasons – reforms in the Russian Orthodox Church 

in the middle of the 18th century resulted in the persecution and mass emigration 

of so-called Old-Believers. Kaprian’s descendants – the Alexy family engaged in the 

chimney-sweeper trade, lived in Bohemia and (the author’s ancestors) from the 19th 

century in Slovakia.

During its General Meeting in May, 2010, Slovak Genealogical-Heraldic Soci-

ety appointed Zdenko Alexy and a well-known Hungarian historian, heraldist and 

phalerist Doc. Attila Pandula, Secretary General of the Hungarian Genealogy and 

Heraldry Society, as its honorary members. The issue brings also further informa-

tion about Slovak, foreign and international events including report on the XXIX. 

International Congress of Genealogic and Heraldic Sciences in Stuttgart, which was 

to take place in Bratislava originally. On this occasion, the Slovak Genealogical-

Heraldic Society published a book Continuity and discontinuity in genealogy and 

heraldry (Martin 2010) and dedicated it to the organisers and participants to the 

Congress in Stuttgart.

 Translated by Žaneta Halgašová
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ADRESY AUTOROV
Ing. Zdenko G. Alexy, Havlíčkova 3, 811 04 Bratislava, zdenko.g.alexy@gmail.com

PhDr. Mgr. Libor Bernát, CSc., Katedra humanitných vied MTF STU, Paulínska 16, 

917 24 Trnava, libor.bernat@stuba.sk

PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD. Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 

1, 036 01 Martin, lubomir.jankovic@snk.sk

PhDr. Alena Kredatusová, Štátny archív v Levoči, Nám. Majstra Pavla 7, 054 01 Le-

voča, kredatusova.alena@sale.vs.sk

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., 900 43 Hamuljakovo 491,  

novakheraldik@mail.t-com.sk

Mgr. Drahomír Velička, PhD., Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca, 17. novembra 

2022, 022 01 Čadca, drahomir.velicka@saby-pca.vs.sk 

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Katedra archívnictva a pomocných vied his-

torických, FFUK, Šafárikovo nám. 6, 818 01 Bratislava, P.O. Box 1,  

fqdermay@stonline.sk

N O V I N K Y  Z  K N I Ž N E J  P R O D U K C I E
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

KONTINUITA A DISKONTINUITA 
GENEALÓGIE A HERALDIKY

Kolektív popredných slovenských a českých autorov 
komentuje a ilustruje vývoj bádania v oblasti heraldiky 
a genealógie na Slovensku aj iných krajinách. 
Dielo reprezentovalo Slovensko na XXIX. 
Medzinárodnom kongrese genealogických 
a heraldických vied roku 2010 v Stuttgarte.

Pevná väzba, 240 strán, formát A5
vyšlo v auguste 2010
Cena: členská 15,20 € (bežná 16,50 €)

KONTINUITA  
A DISKONTINUITA  

GENEALÓGIE  
A HERALDIKY
CONTINUITY AND DISCONTINUITY 

OF GENEALOGY AND HERALDRY

S L O V E N S K Á  G E N E A L O G I C K O - H E R A L D I C K Á  S P O L O Č N O S Ť

Bibliotheca heraldica Slovaca



SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-
HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ
člen Medzinárodnej konfederácie genealogických 
a heraldických spoločností
www.genealogy-heraldry.sk

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
(zal. 1991 v Martine) podporuje záujemcov 
o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny, 
osobitne tých, ktorí skúmajú pôvod 
a príbuzenské vzťahy slovacikálnych rodín 
a osobností. 
Za týmto účelom poskytuje konzultácie, 
organizuje vedecké a vzdelávacie podujatia, 
vydáva periodikum Genealogicko-heraldický hlas 
a ďalšie publikácie, pripravuje rôzne výskumno-
zberateľské akcie, buduje vlastnú knižnicu 
a archív.

ČLENSTVO
Spoločnosť je otvorená pre domácich 
i zahraničných členov. Členstvo (individuálne 
alebo kolektívne) vzniká po zaregistrovaní 
vyplnenej prihlášky a zaplatení členského 
príspevku na príslušný kalendárny rok 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
Slovensko:
EUR 7,00/rok
EUR 5,00/rok pre študentov a dôchodcov
Česká republika:
EUR 9,00/rok
Pokiaľ je to možné, príspevky poukazujte 
priamo na účet SGHS

KONTAKT
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť
Nám. J. C. Hronského 1,036 01 Martin
Telefón: 043/245 14 59
E-mail: genealogy@snk.sk
 
BANKOVÉ SPOJENIE
Názov príjemcu: Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť
Adresa: J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Číslo účtu: 17237362/0200
IBAN: SK6302000000000017237362
BIC (swiftový kód): SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
Adresa banky: M. R. Štefánika 2, 036 01 Martin

SLOVAK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY
Member of the International 
Confederation of Genealogical 
and Heraldic Societies
www.genealogy-heraldry.sk

The Slovak 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 9,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine)
EUR 11,- p.a. (other Europe)
EUR 20,- p.a. (outside of Europe)

CONTACT
Slovak Genealogical-Heraldic Society
Nám. J. C. Hronského 1,036 01 Martin
Phone: +421-43-245 14 59
E-mail: genealogy@snk.sk
 
BANK CONNECTION
Recipient: Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť
Address: J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IBAN: SK6302000000000017237362
BIC (Swift code): SUBASKBX
Bank: Všeobecná úverová banka, a. s.
Address: M. R. Štefánika 2, 036 01 Martin

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 
publikáciach a uskutočnených podujatiach 
spracujete čo najstručnejšie.
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1)  Texty spracujte ako samostatný súbor 
Wordu. 

2)  Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), pripadné 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.



…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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