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História mesta Trenčín – publikovanie nových 

výskumov 

 
Ladislav Jambor :  Ťažký osud leteckého hrdinu 

Denne moţno stretnúť na sídlisku Dlhé Hony v Trenčíne 

pomaly kráčajúceho staršieho muţa ako ide na nákupy do 

obchodu alebo s kyticou kvetov na cintorín za svojou man-
ţelkou. Len málokto vie, ţe je to plukovník letectva František 

Cyprich, ktorý sa v roku 2002 doţil 85 rokov.  
František Cyprich so svojimi vzdušnými víťazstvami štvr-

tým najúspešnejším slovenským stíhačom a patrí do prvej 

desiatky najúspešnejších stíhačov v bývalom Československu. 
Tomu zodpovedajú aj jeho vojenské vyznamenania. Je dvoj-

násobným nositeľom vyznamenania „Československého krí-
ţa“, „Radu Slovenského národného povstania 1. triedy“ 

a mnohých ďalších. V rytierskom boji muţa proti muţovi – 
stíhača proti stíhačovi ma priznaných 14,5 vzdušných víťaz-

stiev a niekoľko ďalších nepriznaných pre nedostatok sved-

kov. Cesta k týmto úspechom však bola dlhá a strastiplná. 
František Cyprich sa narodil dňa 1.októbra 1917 vo Svr-

činovci na Orave v rodine ţelezničného zamestnanca. Keď 
mal osem rokov, v krátkom čase po sebe mu zomreli obaja ro-

dičia a tak o výchovu troch súrodencov – siroty sa musela sta-

rať matkina sestra. Napriek tomu túţil malý František od ma-
lička stať sa letcom. Po niekoľkých pokusoch nakoniec v Po-

vaţskom aeroklube v Piešťanoch dostal po výcviku diplom 
športového pilota. V rámci vojenskej prezenčnej sluţby bol 

zaradený do pilotnej školy pre poddôstojníkov. Potom ho ako 

schopného pilota zaradili do bojového výcviku na stíhacích 
lietadlách v Hradci Králové. Od roku 1938 pôsobil v 3. le-

teckom pluku generála M. R. Štefánika v Piešťanoch, kde sa 
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stal poľným pilotom v hodnosti čatára. Uţ od roku 1939 sa 

zapája do bojových operácií na našom území. Neskôr bol 

prevelený na východný front. V auguste 1944 sa stáva pilotom 
kombinovanej letky 1. československej armády v Slovenskom 

národnom povstaní. Po prechode do Sovietskeho zväzu bol 
veliteľom roja 2. leteckého pluku 1. československej zmie-

šanej divízie. Po skončení vojny slúţil u bojových plukov, ale 

30. septembra 1958 bol prepustený z armády. Patril k tým 
desiatkam čestných Slovákov, ktorých prepustili z armády pre 

ich náboţenské a politické názory. Táto rana pod pás ho 
bolestne zranila. Kamaráti mu pomohli nájsť miesto v Letec-

kých opravovniach v Trenčíne, kde strávil 15 rokov medzi 

svojimi lietadlami aj keď nemohol lietať. Rehabilitácie sa 
dočkal aţ v roku 1991, keď bol povýšený do hodnosti plu-

kovníka. Dnes uţ nerád hovorí o vojne, nespomína nič v zlom. 
Tvrdí, ţe ţivot ho naučil ţiť v skromnosti. Vţdy mal rád svoju 

zem a bol za ňu ochotný obetovať aj ţivot. 

Trenčianske noviny 27.01.2003 
Pomocná evidencia 37/1/03 
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Juraj Gönci :  Zamestnanci mesta Trenčín pred 80 rokmi  

V januárových dňoch roka 2003 uplynulo 80 rokov od 
územnoprávnych zmien na Slovensku, ktoré sa citeľne dotkli 

Trenčína, keď uţ od roku 1919 malo mesto Trenčín zriadený 

magistrát a stalo sa sídelným mestom Trenčianskej ţupy. Tieto 
zmeny nastali nariadením Vlády Československej republiky 

zo dňa 2. septembra 1922, keď Trenčín bol vyhlásený za 
„veľkú obec“ začlenenej do Trenčianskeho okresu. Ako býva-

lé mesto so zriadením magistrátom mohlo aj naďalej pouţívať 

názvov „mesto“, ktorou zostalo Trenčanom aspoň táto malá 
útecha. 

Ţupanský úrad svojím rozhodnutím zo dňa 23. decembra 
1922 schválil voľbu mestských funkcionárov. Voľba sa usku-

točnila dňa 9. decembra 1922. A tak boli právoplatne  zvolení 

za starostu Ing. Gustav Dohnányi, jeho námestníci Ing. Oskar 
Tománek a Michal Dukát a deväť členov mestskej rady. 

Prvé mimoriadne zasadnutie zastupiteľského zboru pod 
vedením nového starostu Ing. Gustava Dohnányiho sa usku-

točnilo dňa 30. januára 1923. Jedným z ťaţiskových bodov 
rokovania bolo dočasné menovanie zamestnancov mesta Tren-

čín podľa predchádzajúcich zákonných ustanovení, menovite 

vládneho nariadenia č. 335 z roku 1922 o dočasnej úprave 
zriadenia obcí na Slovensku. Na základe uvedeného naria-

denia a na návrh mestskej rady boli rozhodnutím zastupi-
teľského zboru z doterajších zamestnancov dočasne prevzatí 

všetci s tým, ţe po jednoročnom úspešnom výkone sluţby bu-

dú definitívne potvrdení 10 úradníci výkonného aparátu sprá-
vy, 10 diurnistov v zmluvnom pomere na dobu neurčitú, 6 

zriadencov, 17 mestských policajtov, 3 hájnici, 5 hasičov a 4 
pracovníci údrţby (boli nimi vodovodný majster, mestský gaz-

da, bitunkový pomocník a sluha v epidemickej nemocnici). 

V období od 31. decembra 1922 do 31. marca 1923 odišlo zo 
sluţieb mesta z rozličných príčin 11 zamestnancov. 
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Info Trenčín 30.01.2003 

Pomocná evidencia 46/2/03 



 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 609 

História nitrianskej diecézy 

 

A) prvé obdobie biskupstva 
 

Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu knieţaťu. 
„Tvojej horlivosti (náboţenskej) chceme dať na vedomie, 

ţe keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup Svätej 

cirkvi moravskej, prišiel spolu s tvojím verným Siemiţiţňom 
pred prah apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápeţskú tvár 

a prehovoril ţiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť tvojej 
oddanosti i ţelanie celého tvojho ľudu, ktoré prechovávate 

voči Apoštolskej stolici i našej otcovskej starostlivosti ... Aj 

toho kňaza, menom Viching, ktorý si k nám poslal, vysvätili 
sme ako zvoleného biskupa Svätej cirkvi nitrianskej. Prikázali 

sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchol, ako 
sväté kánony učia.“ 

Vyššie uvedený historický text, v preklade Bula pápeţa 
Jána 8. „Industriae tuae“, bezpečne uvádza Nitrianske biskup-

stvo v roku 880. Teda ide o najstaršie biskupstvo na území 

strednej Európy v tom čase, ako to vyjadril Ján Pavol 2. v liste 
adresovanom nitrianskemu biskupovi Jánovi v roku 1980 

z príleţitosti 1100 výročia zaloţenia citujem „Hej, zo staro-
bylosti Nitry, veď ide o prvú diecézu na území strednej 

Európy, sa rodí veľká istota, potvrdená hlasom jedenástich 

storočí. Boh bol vţdy s nami. Boh je vţdy s nami a s celou 
Cirkvou a jeho nepretrţitá prítomnosť je zárukou ţivota a ţi-

votnosti. Buďte teda plní radosti a dôvery. Znova a znova to 
opakuje námestník Kristov a obnovuje pre Vás povzbudenie, 

ktoré sa tak často ozýva v Boţom slove“. 

Tieto myšlienky pripomenul Svätý Otec Ján Pavol 2. aj pri 
svojej návšteve Nitry dňa 30. júna 1995, keď povedal : Je  

moţné, ţe uţ aj pred rokom 880 bola Nitra sídlom biskupa 
alebo archipresbytera, ktorý mohol riadiť z poverenia salzbur-
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ského arcibiskupa cirkevné spoločenstvo na niţšej úrovni. 

Môţe o tom svedčiť aj skutočnosť, ţe v Bule Jána 8. sa uvádza 

uţ označenie – svätá Cirkev nitrianska. Priaznivo môţe túto 
správu potvrdiť aj správa zo spisu „Conversio Bagoatriorum et 

carantanorum“, ktorý vznikol v Soľnohrade v roku 871, v kto-
rom sa o Nitre píše : „Jemu (Pribinovi) posvätil (consecravit) 

niekdajší arcibiskup Adalram kostol za Dunajom na jeho 

vlastnom majetku nazvanom Nitrava“. U neskorších histo-
rikov, napríklad biskupa Jozefa Vuruma sa uvádza zaujímavá 

správa zachytená v ţivotopise milánskeho biskupa svätého 
Ambróza v súvislosti s kráľovnou Markomanov, ktorá ţiadala 

pre biskupa územie. Táto správa však nemá presné historické 

podloţenie vo vzťahu k Nitre. 
Nespoľahlivé sú údaje o nitrianskom biskupovi Alkuinovi, 

ktorý mal spravovať Nitrianske biskupstvo v časoch pápeţa 
Eugéna 2. Táto listina, spomínajúca tohto biskupa, je falzi-

fikátom.  

Akého teritoriálneho rozsahu bolo Nitrianske biskupstvo vo 
svojich začiatkoch sa nedá určiť. Na základe archeologických 

výskumov moţno však určiť, ţe Nitrianskemu knieţatstvu 
a neskoršie biskupstvu v Nitre patrilo nielen dnešné juho-

západné Slovensko, ale ja územie Spiša, Novohradu a Gemera 

a pravdepodobne aj územie Zadunajska (Vyšehrad a Ostrihom 
v Maďarsku). 

Bola Nitra sídlom aj arcibiskupa Metoda ? Nemoţno to 
vylúčiť. V spomínanej Bule sa uvádza, citujem „Prikázali sme 

mu (Vichingovi), aby svojho arcibiskupa vo všetkom pos-

lúchol, ako to sväté kánony učia. tento text nevylučuje, ţe 
Metod ako metropolita mohol sídliť v Nitre, hoci pre toto úze-

mie bol ustanovený Viching. 
Prvý nitriansky biskup Viching v čase vyostrenia vzťahov 

medzi Východofranským kráľovstvom a Moravskou ríšou asi 

na prelome rokov 890 – 891 opustil svoje biskupstvo a vstúpil 
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do sluţieb východofranského kráľa a neskôr cisára Arnulfa. 

V roku 899 bol cisárom určený za pasovského biskupa, teda za 

biskupa diecézy, ktorá si robila uţ v 9. storočí ako aj koncom        
10. storočia nároky na územie centra Moravskej ríše. Proti me-

novaniu Vichinga za biskupa do Pasova sa postavili juhone-
mecké cirkevné provincie poukazujúc na skutočnosť, ţe Vi-

ching je určeným biskupom do Nitry. Viching nezískal pasov-

ský biskupský stolec azda aj preto, ţe cisár Arnulf zomrel 
v decembri roka 899. 

Nástupca kráľa Svätopluka kráľom Mojmírom 2. sa usi-
loval o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho 

ţiadosť pápeţ Ján 9. (898-890) poslal na Moravu v roku 899 

troch legátov – arcibiskupa Ján, biskupov Benedikta a Danie-
la, ktorý tam vysvätili arcibiskupa a troch sufragánov. Ţiaľ, 

mená a miesta biskupstiev nie sú známe. Nemoţno však po-
chybovať, ţe by Nitra medzi nimi nebola. Pravdepodobne 

arcibiskupom sa stal sv. Gorazd, blízky spolupracovník sv. 

Metoda, ktorého on označil na smrteľnej posteli za svojho 
nástupcu, keď povedal „Tento je vašej krajiny slobodný muţ, 

učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Boţia 
vôľa a vaša láska ako moja“. 

Druhý nitriansky biskup mizne v spoločnom hrobe Morav-

skej ríše. Po ňom celé dve storočia sú osudy Nitrianskeho bis-
kupstva obklopené tajomstvom. Jeho osudy sú poznačené po-

litickými nepokojmi tých čias. Po bitke pri Lechu v roku 955 
dočasne obsadilo územie juhozápadného Slovenska, vrátane 

Nitry, české knieţa Boleslav. Asi v sedemdesiatich rokoch 10. 

storočia uhorské knieţa Gejza dobyl územia pre seba. 
Poľský panovník Boleslav Chrabrý obsadil územie Slo-

venska okolo roka 1000 a drţal ho pod svojou vládou aţ po 
Dunaj dva aţ tri roky. Severnejšia časť, okolie Trenčína aţ do 

roku 1017. Neskôr prešlo územie zásluhou kráľa Štefana pod 

korunu Arpádovcov.  
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Keďţe v tom čase vznikali v strednej Európe nové bis-

kupstvá, tak aj z hľadiska uvedených udalostí moţno chápať, 

ţe tu bol záujem o územie biskupstva v Nitre, ktoré existovalo 
uţ sto rokov. 

Praţské biskupstvo zaloţené v roku 973 malo v zaklada-
júcej listine ohraničené územie aţ k Váhu ako pole svojej 

právomoci. Hoci niektorí podľa správy českého kronikára 

Kosmasa, hranice boli určené pre celé územie Slovenska, 
alebo jeho časť. 

Okolo roku 1000 vzniklo Wroclavské biskupstvo, do kto-
rého patrila kastelánia Trecen, ktoré mnohí historici stotoţňujú  

z Trenčínom. V roku 1063 bolo zaloţené Olomoucké biskup-

stvo. Je otázne, či územie bývalého biskupstva v Nitre mu 
patrilo. 

Nitra bola v 11. storočí sídlom knieţat, a predsa nebolo 
počuť o biskupstve v Nitre. Ani v Prahe ani v Ostrihome niet 

zmienky o tomto biskupstve. Pri hľadaní odpovede na viaceré 

otázky týkajúce sa Nitrianskeho biskupstva nemoţno obísť 
dôleţitú skutočnosť, ţe cirkevná organizácia Uhorského krá-

ľovstva začínala nadobúdať novú podobu po roku 1000 za 
panovania sv. Štefana. Svätý Štefan, apoštolský kráľ, zaloţil 

viacero biskupstiev, ale pravdepodobne neobnovil biskupstvo 

v Nitre, pretoţe novozriadené biskupstvo v Ostrihome sa tak-
mer zhodovalo s územím Nitrianskeho biskupstva z roku 880, 

takţe z hľadiska rímskeho stolca mohlo ísť o preloţenie sídla 
(translatio sedit), ako uvádza historik prof. Richard Marsina. 

Písomný doklad z roku 1006 hovorí o výsadách, ktoré dal kráľ 

Štefan Nitrianskej kapitule a ďalej sa v ňom hovorí „... na 
všetkých kráľovských synodách, ako aj na stretnutiach šľachty 

po ostrihomskej kapitule nech majú hneď prvé miesto a slo-
vo“. O privilégiach pre Nitriansku cirkev v tomto období 

dokazuje aj darovacia listina kráľa Gejzu z roku 1158, kedy ju 

obdaroval novými majetkami. V listine sú okrem iného spo-
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mínané privilégia, ktoré dostala od svätých kráľov Štefana 

a Ladislava. V snahe objasniť biele miesta histórie Nitrian-

skeho biskupstva nemoţno obísť záznam, aj keď je pomerne 
neskorší, ktorí spomína biskupa Bistríka ako nitrianskeho 

biskupa, ktorý zomrel za vzbury pohanského Vathu v roku 
1047. 

 

Obnovenie Nitrianskeho biskupstva 

Obnovenie Nitrianskeho knieţatstva vychádzalo z vnútro-

politických pomerov Uhorskej ríše. Nitra aj za vlády Arpá-
dovcov nestratila svoje významné politické, hospodárske, ale 

aj kultúrne postavenie. Od roku 1048 sa stala sídelným knie-

ţatstvom, jedným zo sídiel tretiny kráľovstva, ktorého jed-
notlivé knieţatstvá boli priamymi kandidátmi uhorského trónu 

(Béla, Gejza, Ladislav). Do rokov 1048 aţ 1077 patril rozkvet 
moci vojvodov. Vládli nad tretinou Uhorského kráľovstva, 

teda 15 komitátmi, na ktorých spravovaných územiach boli 

dve biskupstvá vo Veľkom Varadíne (Bihar) a Jágeri. Keďţe 
v Nitre bola ţivá tradícia existencie biskupstva a jeho geo-

grafická poloha bola veľmi výhodná, snaha o obnovenie bis-
kupstva bolo veľmi aktuálne. Keď sa na Veľkú noc dňa 11. 

apríla 1064 stretol uhorský kráľ Šalamún s päťkostolským 

biskupom Maurom, pochádzajúcim pravdepodobne z nitrian-
skeho kraja a neskorším uhorským kráľom nitrianskym vojvo-

dom Gejzom, vojvoda Gejza povzbudil biskupa Maura, aby 
napísal alebo dopísal legendu o pustovníkoch Svoradovi – On-

drejovi a Beňadikovi, ktorí ţili v Nitre na Zobore a neskôr na 

Skalke pri Trenčíne. Svojím prísnym asketickým ţivotom, 
modlitbou a prácou si získali úctu nohých uţ za svojho ţivota. 

Biskup Maurus uvádza v hagiografickom spise miesto pocho-
vania, ktorý sa menuje „Bazilikou sv. Emerána, mučeníka“. 

Pri stretnutí v Pätikostolí (Pecs) sa rokovalo okrem dôle-

ţitých politických záleţitostiach aj o cirkevnom usporiadaní 
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kráľovstva. Nové a definitívne usporiadanie štátoprávnych 

pomerov, pri ktorých obdrţal knieţa Gejza vládu na jednou 

tretinou Uhorského kráľovstva, teda aj nad Nitrou, kde uţ pred 
ním panoval jeho dedo Vazul a otec Belo, nevyhnutne vyţa-

dovalo aj usporiadanie novej cirkevnej organizácie. Knieţa  
Gejza, aby posilnil svoju politickú a tým aj mocenskú pozíciu 

sa usiloval aj v cirkevnej oblasti osamostatniť svoje údelné 

knieţatstvo. 
Aj keď nie sú doklady o obnovení biskupstva v tomto ob-

dobí, je isté táto myšlienka ţila aj po nastúpení na trón kráľom 
Ladislavom, ktorý mal k Nitre vrelý vzťah. K obnoveniu bis-

kupstva došlo s najväčšou pravdepodobnosťou za kráľa Kolo-

mana. V Dekretáliach kráľa Kolomana asi z roku 1111 sa spo-
mína v Nitre prepošstvo. Krátko potom uţ sa spomína biskup 

Gerváz, ktorý je spomínaný v nie bliţšie časovom určenom 
pamätnom zázname (asi z rokov (1105 aţ 1116), v ktorom 

určoval hranice majetku pannonhalmského opátstva. Moţno sa 

právom domnievať, ţe išlo o jednoduchý prevod z prepošstva 
na biskupstvo asi bez väčšieho osobitného majetkového zabez-

pečenia. Tento stav, keď kapitula zostala bez prepošta pretrval 
aţ do čias Márie Terézie (r. 1779), ktorá majetkovo zabez-

pečila sluţbu prepošta. V čase obnovenia biskupstva sa stretá-

vame  aj so správou o Nitrianskej kapitule a to v listine z roku 
1111 známej zo sporu zoborského kláštora. Spomínajú sa 

osoby ako napríklad dekan chrámu sv. Emeráma Lambert 
a kanonici chrámu sv. Emerána Vilermus, Grammaticus, Da-

niel a Posko, kanonici sv. Emerama. 

V počiatkoch obnovenia biskupstva došlo pravdepodobne 
aj k zriadenie archidiakonátov v Nitrianskej diecéze. Archi-

diakoni boli zástupcovia biskupa na jednotlivých územiach 
diecézy. Po prvý raz sa spomína archidiakon trenčiansky 

v lieste Gregora 9. z roku 1235. V roku 1264 sa spomína „ar-
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chidiakonus de Granda“. Nitriansky archidiakonát sa spomína 

po prvýkrát  v roku 1222 v liste pápeţa Honoria. 

Vývoj správy archidiakonátov na našom území ako aj v su-
sedných krajinách sa opieral o vtedajšie politické oddelenie 

územia a vynikol z dôleţitejších hradných fár, ako napríklad 
Trenčín, Nitra, i Hradná. Popri týchto sa v 9. storočí začali 

zriaďovať farnosti aj v ďalších osídlených oblastiach, ktoré 

však ostali podriadené archidiakonom. 
Počet farností v čase obnovenia biskupstva nebol veľký. Do 

diecézy okrem Trenčianskej ţupy patrila aj menšia časť Ni-
trianskej ţupy a azda aj malá časť Moravy. V prameňoch z do-

by Arpádovcov sa uţ stretáme s menami obcí, v ktorých mohli 

byť zaloţené prvé farnosti ako napríklad Szolna terra – 1240, 
Bolonduch (Beckov) – 1244, Dubnice posessio – 1276, Tepli-

cha. K ním moţno pripočítať hrady Starohrad – 1241, Bytča – 
1248, Bystrica – 1383, Bánovce – 1383, Súľov – 1193, Vrša-

tec – 1244, Súča – 1244, Strečno – 1267, Lietava – 1241, Hri-

čov – 1240, Košeca – 1272, Ilava – 1312, Uhrovec – 1260. 
Príčinou prirodzenej polohy biskupa a malej rozlohy Ni-

trianskej diecézy bola skutočnosť, ţe postupným okupovaním 
severnejšieho územia Slovenska uhorskými kráľmi aj cirkev 

nepodliehala pod právomoc ostrihomského biskupa, takţe keď 

prišlo k obnoveniu Nitrianskeho biskupstva, pripadla mu len 
nepatrná časť pôvodného územia. Nástupcom biskupa Gervá-

za bol biskup Mikuláš – 1133, Pavol – 1137, Ján – 1156, To-
máš – 1165, Eduard – 1168 aţ 1198, Ján 2. – 1204, Vincent 

1220 aţ 1222. Z významných biskupov ďalšieho obdobia tre-

ba spomenúť biskupa Jakuba 1. – 1223 aţ 1240, ktorý ako 
prvý začal systematicky organizovať správu diecézy. Zaloţil 

v roku 1224 opátstvo na Skalke, ktoré malo veľký vplyv na 
duchovnú obnovu Povaţia. Padol v boji proti Turkom pri rieke 

Slanej. 
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Za biskupa Bartolomeja  – 1242 aţ 1243 a za jeho nástupcu 

prichádzajú do Nitry františkáni a zakladajú svoj prvý kláštor 

na našom území. Stál mimo hradieb mesta. Františkáni veľmi 
obetavo pracovali v dušpastierskej činnosti počas nedostatku 

kňazov, najmä v časoch tatárskeho a neskôr tureckého vpádu. 
Za čias biskupa Vincenta 2. – 1255 aţ 1272, počas vpádu 

Přemysla Otakara v roku 1272 vypálili hrad s chrámom a dru-

hýkrát v roku 1273. Obyvateľstvo, ktoré hľadalo bezpečnosť 
v chráme, bolo vojakmi Přemysla Otakara pobité (50 ľudí).  

Biskup Pascház – 1281 aţ 1297 zaviedol poriadok do die-
cézy a horlil za čnostný ţivot kňazov. Usporiadal majetko-

právne vzťahy biskupstva a opátstva na Skalke.  

Biskup Ján 3. – 1302 aţ 1328 spravoval diecézu za veľkých 
nepokojov, kedy bola Nitra Matúšom Čákom Trenčianskym 

dvakrát spustošená. Po smrti Matúša Čáka – 1321 bol obno-
vený poriadok v biskupstve aj za pomoci kráľa Karola Róber-

ta. V roku 1302 dostal od kráľa Karola Róberta hodnosť ţupa-

na Nitrianskej stolice, ktorú vykonávali biskupi aţ do roku 
1777. 

Veľkú zásluhu o znovu vybudovanie zničeného chrámu 
a rezidencie sa zaslúţil biskup Meško z poľského rodu Piast-

kovcov. Bol biskupom v Nitre v rokoch 1328 aţ 1334. V roku 

1333 začal so stavbou nového priestrannejšieho gotického 
chrámu. Aj po svojom preloţení do Veszprému stavbu obeta-

vo podporoval.  
Biskup Vít de Castroferreo, Vašváry – 1334- 1347, františ-

kán bol predtým dvorným kaplánom kráľa Karola Róberta. 

Bol prvým biskupom po Vichingovi, ktorý bol určite meno-
vaný Svätou stolicou, nakoľko sa iná menovacia bula neza-

chovala. Počas jeho spravovania biskupstva bola stavba kos-
tola jeho zásluhou dokončená. Bol svätiteľom dnešného dómu 

sv. Štefana vo Viedni v roku 1341. 
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Zo začiatku 14. storočia rozsah Nitrianskej diecézy sa dajú 

vyčítať zo zápisov pápeţských vyberačov daní – decimátorov. 

Súpis Nitrianskej ţupy sa uskutočnil v rokoch 1332 aţ 1337, 
podľa sa biskupstvo delilo na tri archidiakonáty :  katedrálny, 

hradniansky a trenčiansky.  
Súpis hradnianskeho archidiakonátu uvádza tieto farnosti : 

Ban (Bánovce n/B.), Salatna (Slatina), Bilec (Bielice), Cathan 

(Skačany), Sur (Deţerice), Hengrot (Uhrovec), Maytis (Mo-
tešice), Mica (Mitice), Misem (Omšenie), Osor (Dolné Ozo-

rovce), Podag (Bobot), Gradna (Malá Hradná), Prota (Poruba, 
alebo Pravotice), Pyspeki (Biskupice), Sabaquerec (Ţabo-

kreky), Sancti Martini (Vysočany), Tracha (Ostratice), Riblan 

(Rybany).  
Súpis trenčianskeho archidiakonátu uvádza farnosti :  Bis-

tense (Povaţská Bystrica), Brenittorio (Drietoma), Búr (Bie-
rovce), Coludog (Beckov), Costa (Košeca), Visspola (Viso-

laje), Dobrusa (Dobrá), Domanisa (Domaniţa), Edisa (Udiča), 

Enso (Hričov), Hetlac (Zubák), Jatensia (Jasenica), Lanist 
(Lednica), Lena (Ilava), Liptua (Lietava), Nadas (Nádas-Pod-

skalie), Presca (Pruské), Pretmer (Predmier), Sabola, (Sobla-
hov), Stionihino (Trenčín), Vesna (Nemšová), De Sancto 

Aemerico (Skalka n/V.), Scala (Skala), Sursa, (Súča), Silna 

(Ţilina), Puta (Bytča), Toplisa (Teplička), Varna (Varín), Ra-
dela (Radoľa). 

Územia katedrálneho archidiakonátu bolo ťaţko určiť. 
Predpokladá asi päť aţ sedem farností. 

V 15. storočí Nitrianske biskupstvo zasiahli husitské vpády. 

Značná časť územia diecézy bola poznačená plienením husi-
tov. Zničené boli farnosti – Trenčín, Povaţská Bystrica, Ilava, 

Ţilina, Teplička, Varín a ďalšie. Husitská náuka sa rozšírila aj 
medzi ľudom, o čom svedčí list uhorského snemu z roku 1449 

zaslaný do Ríma, kde sa uvádza, ţe husitské bludy sa šíria na 

Slovensku a vraj celé obce prijímajú pod obojím spôsobom. 
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Zaujímavý je prípad nitrianskeho kanonika Jána Lauriniho po-

chádzajúce z Račíc, ktorý sa ideovo pripojil k Husovej náuke. 

Študoval v Prahe filozófiu. V roku 1419 však pred Olomouc-
kým vikárom bludy odvolal. 

Koncom 15. storočia vyniká postava biskupa Antona 1492 
– 1500, ktorý zvolal do Nitry diecéznu synodu, na ktorej sa 

riešili vieroučné, sakramentálne a disciplinárne otázky. 

 

História Nitrianskej diecézy :  Biskupstvo v kresťanskom 

novoveku 

V 16. a 17. storočí sa stredná Európa nachádzala v ťaţkej 

hospodárskej a politickej situácii. Bola javiskom neustálych 

politických a náboţenských zápasov, ku ktorým sa pripojili 
turecké plienenia a výboje. Kaţdá z týchto skutočností sama 

dokázala zapríčiniť spoločenský rozvrat, ale v tom čase sa 
spojili všetky do hromady. Vyţiadali si veľké mnoţstvo obetí 

a narušili spoločenský ţivot niekoľkých generácií. Uhorsko 

bolo z tohto dôvodu rozhárané nielen politicky, ale aj hos-
podársky a náboţensky. 

Politický a cirkevný ţivot sa preniesol na Slovensko. Trna-
va bola v rokoch 1543 aţ 1820 sídlom ostrihomského biskupa. 

Za toto obdobie tu sídlilo 20 arcibiskupov a 7 kardinálov. Roz-

hárané pomery uľahčili prenikaniu nových myšlienkových 
prúdov v náboţenskej oblasti. Prvými nositeľmi myšlienok 

reformácie boli študenti zo Slovenska, ktorí študovali na ne-
meckých univerzitách. Nezodpovedným konaním zemepánov 

a činnosťou duchovných, ktorí prešli na stranu reformácie, sa 

učenie rozšírilo natoľko, ţe na začiatku 17. storočia sa k nemu 
hlásili 70 % obyvateľstva Slovenska. 

V 17. storočí sa vo vzťahu katolíkov a evanjelikov v mno-
hom pokročilo. Ţiaľ, v kontakte konfesií dochádzalo aj k vy-

ostreniu vzťahov, ktoré sa často končili násilnosťami a krvi-

prelievaním na obidvoch stranách. Politicko-náboţenské  voj-
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ny si vyţiadali nejednu obeť i na území Slovenska. Pre Ni-

trianske biskupstvo nadišli nepriaznivé časy po bitke pri Mo-

háči. 
Biskup Štefan Podmanický )1512 – 1530), ktorý vyviazol 

z bitky pri Moháči sa dostal medzi sporiace strany Jána Zápoľ-
ského a Ferdinanda Habsburského. Korunoval jedného aj dru-

hého za uhorského kráľa. Ján Zápoľský sa mu pomstil tým, ţe 

Nitru zaujal, biskupa vyhnal a majetok porozdával svojim veľ-
moţom. Po smrti biskupa Štefana Podmanického Nitriansky 

hrad obsadil cisársky generál Katzianer a mnohé cennosti ka-
tedrálneho chrámu poodváţal do Viedne, odkiaľ sa uţ nikdy 

nevrátili. Medzi nimi bol vzácny relikviár nitrianskych pa-

trónov. Ešte pred blíţiacim sa tureckým nebezpečenstvom 
vydal kráľ Ľudovít 2. s povolením pápeţa Klimenta 7. (1523 – 

1534) nariadenie, podľa ktorého všetky biskupské, kapitulné, 
rehoľné farské a iné kostoly Uhorska a pripojených krajín ma-

jú odovzdať polovicu príjmov ako aj zlatých a strieborných 

bohosluţobných predmetov na obranu vlasti. Hrozilo nebez-
pečenstvo, ţe relikviár sv. Svorada a Beňadika bude zhabaný 

na tento účel. Stalo sa tak o niekoľko rokov neskôr, v roku 
1530, keď nový kráľ Ferdinand 1. Habsburský (1526 – 1564) 

dal z neho raziť strieborné mince. Správa biskupstva prešla 

postupne do rúk priaznivcov cisára Ferdinanda, medzi ktorými 
bola aj rodina Turzovcov. Rodinou určený a vyvolený biskup 

František Turzo spravoval majetku biskupstva v rokoch 1534 
aţ 1556. 

Osobnosť Františka Turzu (1515 aţ 1574), feudálneho pána 

Oravského hradu, bola veľmi podobná novorodiacej sa uhor-
skej vysokej šľachte ako boli Pálffiovci, Esterháziovci, Cobo-

rovce a ďalší, ktoré si svoje postavenie získali v protitu-
reckých vojnách za podporu Habsburgovcov, za podporu re-

formácii a neskôr rekatolizácii. František Turzo ukončil teo-

logické a humanitné štúdia v Taliansku. Od roku 1540 bol 



 620 

prefektom Uhorskej dvorskej komory v Bratislave. V roku 

1543 sa stal administrátorom Nitrianskeho biskupstva, hoci 

nebol kňazom. V roku 1556 sa zriekol tejto hodnosti, stal sa 
evanjelikom a oţenil sa s Barborou Kostkovou, dcérou pána 

z Lietavy a Strečna. Po jej smrti sa znova oţenil s Katarínou 
Zrínskou (1561). Stal sa zakladateľom moravsko-bytčianskej 

vetvy Truzovcov, ktorá vlastnila panstvo Hričov, Lietavu 

a Oravu. 
Po Turzovi kráľ Ferdinand 1. Habsburský zveril Nitru 

vzdelancovi a horlivému dušpastierovi biskupovi Pavlovi 
Bornemissovi (1557 – 1579). Biskup Bornemissa-Abstemius 

odstránil mnohé škody spôsobené predchádzajúcimi udalo-

sťami. Medi iným vydal tlačou a uvádzal do ţivota nariadenia 
poslednej synódy Nitrianskeho biskupstva na konci 15. Sto-

ročia biskupom Antonom Sánkfalvim. Ustanovenia vydal 
v podobe pastierskeho listu, v ktorom povzbudzoval kňazov 

a veriacich k Cirkvi, povzbudzoval k štúdiu svätých otcov 

a rozširovaniu náboţenských vedomostí. Videl v tom účinný 
prostriedok proti rozširujúcemu sa protestantizmu. Biskup tieţ 

obdaril biskupstvo mnohými cennosťami. 
Významným biskupom v pohnutých časoch diecézy bol 

spolupracovník a nástupca biskupa Bornemissa Zachariáš Mo-

šóci (1582 – 1587), rodák z Mošoviec, známy ako básnik, 
právnik a historik. V roku 1583 nariadil v diecézy pouţívať 

kalendár upravený pápeţom Gregorom 13. Spolu s pätikos-
tolským biskupom Mikulášom Telegdym vydal v roku 1584 

v Trnave zbierku uhorských zákonov. Zomrel ako 45 ročný 

v roku 1587. Aj náhrobná tabuľa z roku 1587 umiestnená 
v dolnej lodi Nitrianskej katedrály vyjadruje jeho humanis-

tické zmýšľanie. 
V tomto období vznikali časté nepokoje vyvolané povsta-

niami proti Habsburgom, ktoré viedli Štefan Bočkai, Gabriel 
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Betlen, Juraj Rákoczi a Imrich Tököli. Tieto nepokoje si 

vyţiadali obete na území Nitrianskeho biskupstva.  

Ďalšou osobnosťou Nitrianskeho biskupstva bol biskup 
František Forgáč (1596 – 1607). Vyrastal v rodine, ktorá sym-

patizovala s učením Martina Luthera. Katolíkom sa stal aţ keď 
mal 18 rokov v Ríme, kde sa rozhodol stať kňazom. Ako bis-

kup našiel diecézu v pomerne zlom personálnom obsadení. 

Prvou jeho starosťou bolo vychovať pre diecézu dobrých kňa-
zov. V Šali nad Váhom v roku 1598 zaloţil u jezuitov zákla-

dinu pre jedenástich seminaristov. Jezuita P. Carillo na adresu 
nitrianskych bohoslovcov napísal „Chovanci nitrianskeho pá-

na biskupa dávajú dobrý príklad. Je ich dvanásť“. Ako nitrian-

sky biskup prichádzal do kontaktu s rodinou Pázmaňovcov, 
ktorá patrila ku kalvínskemu vierovyznaniu. Má veľký podiel 

na ďalšom ţivotnom smerovaní činnosti neskoršieho kardinála 
a ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmaňa (1616 – 1637). Na 

radu jezuitov upravil štatút Nitrianskej kapituly v duchu po-

ţiadaviek Tridentského snemu, čo napomohlo vykonávať 
rekatolizačnú činnosť. Za povstania Štefana Bočkaja (1604) 

musel utiecť i s kapitulou z Nitry do Györu. Klenotnica kate-
drály bola opäť vydrancovaná, olúpená o klenoty a vzácne lis-

tiny. František Forgáč sa stal v roku 1607 ostrihomským arci-

biskupom a kardinálom. Keď sa protestanti zásluhou palatína 
Juraja Turzu na ţilinskej synode v roku 1610 organizačne osa-

mostatnili po tom, čo viedenským mierom z roku 1606 dosiah-
li náboţenskú slobodu a rovnoprávnosť s katolíkmi kardinál 

František Forgáč ako uhorský primas proti tomu protestoval 

a v roku 1611 zvolal do Trnavy provinciálny snem. Zomrel 
v roku 1615. 

Biskup Ján Telegdy (1619 – 1644) sa výrazne zapísal  do 
dejín Nitrianskeho biskupstva. Zaţil azda najţalostnejší stav 

biskupského sídla v Nitre. Ustavičné vojny s Gabriela Betlena 

(1620 – 1621) zničili hrad a katedrálu. Biskup Ján Telegdy dal 
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hornú loď katedrály úplne do poriadku a pristavil k nej terajšiu 

dolnú loď. Touto prestavbou získal priestor na severnej strane, 

kde dal vyhotoviť kaplnku a v roku 1638 v nej slávnostne ulo-
ţil ostatky patrónov biskupstva. O Túto skutočnosť potvrdzuje 

opát kláštora na Panónskej hore a rektor jezuitov v Trenčíne 
Ladislav Vid. Biskup Ján Telegdy má zásluhu na postavení 

františkánskeho kláštora v roku 1630, ktorý umiestnil do hor-

nej časti mesta Nitra. Biskup Ján Telegdy spravoval aj arci-
biskupstvo kaločské. Biskup Ján Telegdy  zvolal v roku 1633 

Nitriansku cirkevnú synodu, ktorá mala dôleţitú úlohu pri 
rekatolizácii. V trnavskom seminári zaloţil šesť fundácií pre 

Nitriansku diecézu. V tom čase mala diecéza 66 farností. Ka-

tedrálny archidiakonát mal 6 fár, trenčiansky archidiakonát 15 
fár a 15 filiálok a povaţský archidiakonát 18 fár a 19 filiálok. 

Značná časť biskupstva bola v rukách protestantov. Zomrel 
v roku 1646. 

Len niekoľko týţdňov spravoval nitriansky stolec 37 ročný 

Štefan Bošnák, posledný potomok rodiny Bošnákovej z neďa-
lekých Šurian. Zomrel koncom júla 1644 na ceste do Viedne. 

Sotva dal biskup Selegdy katedrálu do poriadku, prišli nové 
nájazdy Turkov, ktorí okupovali Nitru. Bojiskom sa stal opäť 

hrad a katedrála. Udalosti sa odohrali za biskupa Juraja Selep-

čéniho – Pohronca, rodáka zo Slepčian v Poţitaví. Bol jedným 
z najhorlivejších biskupov v Nitre (1648 – 1666), ale aj na 

iných biskupských stolcoch, ktoré zastával. Narodil sa v roku 
1595, teda v časoch keď sa Európa zmietala v náboţenských 

nepokojoch, stavovských povstaniach a čelila plieneniu Tur-

kov. Sám bol dieťaťom poddanských rodičov, ktorých za-
vraţdili Turci. Zásluhou kardinála Petra Pázmaňa študoval 

v Ríme a býval v kolégiu Hungarico-Germanicu. Vo Vatikán-
skom archíve sa nachádza list Petra Pázmaňa datovaný v Bra-

tislave zo dňa 14.08.1627, v ktorom hovorí, ţe posiela 9 

chlapcov do Ríma „studiorum causa“. Charakterizuje ich ako 
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počestných, nadaných, veľmi zdraví a z Boţou mocou od kaţ-

dej nákazy ochránení. V liste sú uvedení mená aj týchto štu-

dentov. Na prvom mieste je uvedený Juraj Selepčéni, potom 
Andrej Pecchy, Tobiáš Pistes, Demeter Jarftas, Juraj Suchla, 

Andrej Nady, Pavol Busakovič, Andrej Peternasary a Martin 
Albert. Profesor rímskeho kolégia jezuita Ján de Lugo vo 

svojom hodnotení zo dňa 03.11.1643 nazýva Juraja Selep-

čéniho „Georgius Pohroncius Szelepcseny“. V hodnotení 
o ňom hovorí „ V čase štúdia sa preslávil. Vlastnil viaceré 

čnosti ako nadanie, skromnosť, usilovnosť, štúdium, rozváţ-
nosť – vynikal vo všetkých predmetoch. Obhájil tézy z celej 

teológie na zasadnutí kardinálov a iných prelátov „cumaplausu 

et laude magna“. V ďalšej časti listu profesor spomína, ţe 
nielen vo filozofii, ale aj v teológii bol úspešný. Aj pred pápe-

ţom si dobre počínal. V prastarej viere našich predkov našej 
viery a náboţenstva, kňazskej integrite a iných náboţenských 

cvičeniach si tak počínal, ţe sa nám javil drahým a milým 

a všetkým seminaristom bol dávaný za príklad čnosti. Nádeja-
me sa, ţe bude uţitočný pre svoju vlasť“. Počas tureckých vo-

jen po dobytí Nitry spustošili Turci v októbri 1663 a v apríli 
1664 aj katedrálu. Nepoškodili však oltár Snímania z kríţa 

v dolnej lodi, ktorý dal postaviť v roku 1662 Juraj Selepčéni. 

Nemoţno v krátkosti  vyrátať všetky jeho aktivity, preto len 
rýchlosti treba spomenúť : 

- štedré podporovanie diecézy, 
- publikačná a vydavateľská činnosť Trnavskej univerzity, 

- výstavba nových kostolov, 

- obnova pútnických miest, 
- horlivé šírenie mariánskej úcty. 

Známa je jeho úprimná snaha zastaviť turecké nebezpe-
čenstvo a oslobodiť kresťanskú Európu od mohamedánskych 

Turkov. Usiloval sa spojiť kresťanské knieţatá proti spoločné-

mu nepriateľovi. Viackrát sa zúčastnil ako vyslanec cisára 
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Ferdinanda na rokovaní s Turkami v dnešnom Istambule.  Je 

nesporne jeho zásluhou, ţe sa kráľ Ján Sobieski zúčastnil roz-

hodujúcej bitky pri Viedni 12. septembra 1683. Vernosť Cirk-
vi a rímskemu stolcu preukázal aj odsúdením galikánskych 

článkov na Trnavskom sneme v roku 1682. 
V hodnosti nitrianskeho biskupa a od roku 1657 kaločského 

arcibiskupa, neskoršie ostrihomského arcibiskupa a prímasa 

uhorského od roku 1666 bol svedkom aj smutných udalostí 
násilia, ktoré priniesla reformácia. Svedčí o tom aj správa 

o náboţenskej situácii z roku 1684, ktorú poslal pápeţovi. Vy-
jadruje ţiaľ a bolesť nad ťaţkou situáciou vyvolanou  nábo-

ţenskými nepokojmi. Okrem iného píše –„Z toho vytryskol 

náš neuveriteľný bôľ srdca a nevyčísliteľné škody pre Cirkev 
v Uhorsku“. Na ďalšom mieste zas uvádza dôvod svojho 

smútku a nádej na zlepšenie - „Zaznamenávame niektoré 
udalosti jednotlivo na základe svedectiev. Bárs by boli schop-

né vyvolať vo Vašej Blaţenosti, ako našom otcovi, cit všeo-

becnej útrpnosti ako aj pohnúť, aby opravdivo zásluţne sa 
poskytli liečivé účinky“. V závere úvodu píše „Zavrhli pôvod-

ný kult Pána a jeho Najsvätejšej Matky“. následne uvádza 
mená zavraţdených kňazov v počte devätnásť aj s krátkym 

pohľadom na ich pôsobenie a spôsob smrti, ktoré arcibiskup 

pokladá za mučeníctvo. Spomína aj ďalších, ktorí padli za 
obeť zbraniam a násiliu heretikov. V správe môţeme sledovať 

osudy ďalších, ktorí trpeli za svoju vernosť. Arcibiskup vyja-
druje túto skutočnosť slovami „V slzách nemôţem zabudnúť 

na tých, ktorých trápili... Najblaţenejší Otče, tak ma dojali tak 

veľké zlá, ba ešte viac...“ Zomrel ako 92 ročný dňa 9. marca 
1685 v Letoviciach na Morave. Je pochovaný v mariánskej 

bazilike v Mariazelli v Rakúsku, kde dal vybudovať kaplnku 
zasvätenú svätému Ladislavovi. 

Nitriansky hrad opätovne obnovil biskup Leopold Kolonič. 

Za zásluhy a zboţný ţivot bol menovaný za biskupa ešte ako 
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nekňaz v roku 1666. Bol vysvätený za kňaza a biskupa, ale 

v hodnosti biskupa bol iba tri roky, do roku1669. Stal sa 

kaločským arcibiskupom a neskôr prímasom, arcibiskupom 
ostrihomským. Počas vedenia diecézy malo Nitrianske biskup-

stvo osem miest a sto dedín. 
Významným biskupom na Nitrianskom biskupskom stolci 

bol aj Tomáš Palfi, v rokoch 1669 aţ 1679. Pred jeho vyme-

novaním do Nitra bol biskupom Jágri. História ho charak-
terizuje ako človeka zboţného, láskavého a rozváţneho, ktorý 

slúţil za príklad heretikom. Doslova sa píše „Bol vţdy horlivý 
v obrane práv Cirkvi. Väčšinu svojich príjmov dával horlivo 

na obranu práv proti heretikom“. V horlivej rekatolizačnej 

práci pokračoval aj v Nitrianskej diecéze. O tom svedčí aj 
kanonická vizitácia diecézy, ktorú z jeho poverenia vykonal 

archidiakon Juraj Novosedlík. Dobudoval a opevnil Nitriansky 
hrad. Katedrálu obohatil novými cennosťami.  

Nitrianski biskupi chápali, ţe duchovnú obnovu diecézy 

môţu uskutočniť len s horlivými a vzdelanými kňazmi. Preto 
pozornosť kandidátom kňazstva venoval aj biskup Ján Guba-

šóci, ktorý bol biskupom v Nitre v rokoch 1679 aţ 1686. Svoj 
dom v Modre dal trnavským jezuitom, aby z tohto majetku 

vydrţiavali jedného nitrianskeho klerika. Galošský majetok 

venoval Pázmaneu vo Viedni, aby z neho hradili náklady na 
štúdium nitrianskych bohoslovcov. Fundácia činila 21.000 

zlatých, čo vystačovalo na výchovu a vzdelávanie dvanástich 
nitrianskych teológov. Tieto základiny dočasne zabezpečili 

potrebný počet kňazov. Súčasníci o ňom hovoria pozitívne aj 

v iných oblastiach pre dobro Cirkvi – „vţdy dával príklad 
svätého ţivota, zboţnosti, lásky, múdrosti vo svojom kona-

ní...“ a tieţ „niet jemu podobného, ktorý by mohol lepšie 
spravovať našu diecézu“. 
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Chýr svätého ţivota mal aj biskup Jakub Haško (1690 – 

1691), horlivý dušpastier. Ťaţká choroba, ktorú trpezlivo zná-

šal, ukončila jeho ţivot v roku 1695. 
O biskupovi Blaţejovi Jaklinovi (1691 – 1695) sa uvádza, 

ţe obnovil spustošený zoborský kláštor, uviedol tam rehoľu 
kamaldulov. Z pera jeho súčasníkov moţno čítať – „veľmi 

vhodný pre Nitriansku diecézu, má veľké porozumenie a hor-

livosť, veľmi zboţný, láskavý, rozváţny, dáva dobrý príklad. 
Všetkým je to známe.“ 

Biskup Ladislav Maťašovský (1969 – 1705) spravoval bis-
kupstvo za kuruckých vojen. Nitra bola vtedy postihnutá via-

cerými poţiarmi. Biskup Maťašovský všestranne pomáhal 

mestu a odkázal celý svoj majetok na dobročinné ciele. Zaloţil 
v Nitre gymnázium. Dňa 4. novembra 1704 zaloţil základinu 

pre ôsmich klerikov a okrem toho sa cvičili a vzdelávali v syn-
taxe, prozódii a retorike. Najnadanejší boli posielaní na trnav-

skú a viedenskú univerzitu. Biskup zdôraznil, ţe bez akej-

koľvek protekcie. Vo štvrtom bode testamentu píše toto : „Ho-
ci moja Nitrianska diecéza zo základín mojich predchodcov 

Jána Telegdyho a Jána Gubašóciho je dušpastiermi dostatočne 
obsadená, napriek tomu katedrála trpí okrem kanonikov 

a dvoch kaplánov pri bohosluţbách nedostatkom. Z mladšieho 

kléru nemoţno vyčleniť nikoho pre asistenciu pri boho-
sluţbách za akolytov a turiferov.“ Aby sa odstránil tento 

nedostatok venujem na výstavbu seminára 19.150 zlatých. 
Ladislav Adam Erdödi (1706 – 1736) prevzal biskupstvo 

vo veľmi zúboţenom stave. Samotné mesta Nitra malo pre 

časté poţiare veľmi málo veriacich. Jeho osobné vlastnosti ho 
predurčovali k zodpovednej biskupskej sluţbe. Bol Zboţný 

a dobrých mravov. Mnoho urobil  pre Cirkev v Uhorsku proti 
heretikom. Bol schopný viesť biskupstvo vzhľadom na jeho 

prednosti – vzdelanie, inteligenciu, rozváţnosť, znalosť rečí 

(latinsky, taliansky, nemecky, maďarsky a slovensky), z kto-
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rých posledná je uţitočná v Uhorsku, predovšetkým v Nitrian-

skom biskupstve. O jeho schopnosti svedčí aj skutočnosť, ţe 

sa zaslúţil o návrat vyše 50 tisíc protestantov do katolíckej 
Cirkvi, hoci počet jeho diecézanov vtedy prekračoval sotva 

stotisíc. Moţno povedať, ţe bol druhým tvorcom terajšej 
katedrály. Dal opraviť a vyzdobiť. Kamaldulský mních Ladis-

lav Radaošáni, rodák z Nitry, v tom čase v kláštore v Majku, 

v roku 1738 navštívil Nitru. Bol v katedrále, o ktorej v liste 
z 22. decembra 1740 píše okrem iného „na chválu biskupa Er-

dödiho katedrála sv. Emerána má biskupa, má starú štruktúru, 
ktorá opravou získala novú podobu. Nepotrebuje opravu. Je 

prekrásna, opravená mnohými nákladmi a v Uhorsku niet kraj-

šieho kostola ako ona.“ Vojnou zničenú biskupskú rezidenciu  
takmer od základu prestaval do dnešnej podoby. K najvýz-

namnejšiemu dielu biskupa Erdödiho bola realizácia Nitrian-
skeho seminára. Na tento účel venoval 2.030 zlatých a dal 

zakúpiť v Hornom meste takzv. almašiovský dom, v ktorom  

9. novembra 1715 otvoril prepotrebný seminár. Zasvätený bol 
Ladislavovi Uhorskému. Prijal do neho ôsmich klerikov. 

Po desaťmesačnom uprázdnení biskupského stolca po smrti 
Ernesta Jána Harracha (1738-1739), ktorý však nikdy do Nitry 

neprišiel (pôsobil v diplomatických sluţbách Uhorskej koruny 

pri Svätej stolici, kde zastával aj vysoký úrad v súdnom tri-
bunáli.) Biskupom sa stal ako 33 ročný, ale o dva roky zomrel 

v Ríme na mor.  
Po ňom nastúpil na Nitriansky biskupský stolec svätiaci 

biskup doriský Imrich Esterházi (1740-1763).Istý čas pomáhal 

v úrade svojmu strýkovi, vtedajšiemu primasovi toho istého 
mena. Biskup Esterházi bol v tom čase známy ako človek 

zboţný, rozváţny, vzdelaný, príkladný, ktorý konal viaceré 
charitatívne skutky, bol dobrý ochranca biskupských práv 

a kléra. V meste Nitra pre mor, počet obyvateľov klesol na päť 

tisíc. Správa uloţená vo Vatikánskom tajnom archíve  uvádza 
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v tom čase v biskupskom meste kolégium piaristov, františ-

kánsky kláštor, jednu nemocnicu. V seminári bolo dvanásť 

klerikov. Z vďaky za ukončenie moru dal postaviť v roku 
1750 na námestí pred hradom mariánsky stĺp veľkej umeleckej 

hodnoty, na ktorom je socha nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Veľkým nákladom dal obnoviť poškodenú klenbu 

katedrály. 

Na úsilie predchodcov nadviazal starostlivý  biskup Ján 
Gustíni 1764-1777). Ako biskup bol posledným ţupanom 

Nitrianskej ţupy. V rokoch 1766 a 1767 osobne vizitoval úze-
mie svojho biskupstva. Vlastným nákladom dal postaviť 

v Hornom meste vhodnú budovu pre neskorší veľký seminár. 

Starý seminár zbúral a postavil dnešnú budovu seminára, sto-
jacu smerom do Horného mesta. V roku 1776 tu biskup 

zaviedol celé teologické štúdium a menoval prvých diecéz-
nych profesorov. Jeho stavebná iniciatíva sa prejavila aj v tom, 

ţe sa zaslúţil o stavbu kláštora kongregácie nazarénov pri 

chráme Panny Márie na Kalvárii v Nitre.. Pozdvihol púte 
k Matke Boţej nitrianskej. Dal postaviť veţe piaristického 

kostola, opraviť veţu františkánskeho kostola a podobne. 
Myslel aj na chudobnejších farárov a organistov, pre ktorých 

zaloţil základiny. Biskup Gustíni bol aj literárne činný. Sved-

čia o tom jeho „Cirkevné dejiny“ a rukopis „O úcte anjelov 
a svätých“. V roku 1759 napísal obsiahle dielo „O sviatosti 

oltárnej“, ktoré preloţil do slovenčiny bernolákovec františkán 
Páter Anton Benčič pod názvom „Manna Spasiteľna“.  

Územie okolia Nitry, kde bolo sídlo biskupa, tvorilo iba 

malú časť diecézy. Jej väčšia časť sa rozprestierala v severnej 
časti, ako je s malými úpravami aj dnes. Vznikla paradoxná 

situácia, ţe biskup na územie svojej diecézy prechádzal po 
území susedného biskupstva. Aj keď tu boli pokusy o úpravu 

hraníc, záleţitosť sa čiastočne vyriešila aţ v roku 1776. Vtedy 

pápeţ Pius 6. na podnet panovníčky Márie Terézie zriadil na 
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území ostrihomského arcibiskupstva tri nové diecézy – 

spišskú, roţňavskú a banskobystrickú. Biskup Ján Gustíni 

vyuţil situáciu a dohodou s ostrihomským arcibiskupom  Jo-
zefom Bathánym dosiahol so schválením Svätej stolice, ţe 

trinásť farností ostrihomskej diecézy, zväčša v údolí rieky Ni-
try, pripadlo Nitrianskemu biskupstvu. 

František Xaver Fuchs (1777-1804), hoci bol neslovák, 

zapísal sa do histórie biskupstva a slovenských dejín ako 
veľký priaznivec, spoluzakladateľ a mecén Slovenského uče-

ného tovarišstva. Jeho starostlivosť o biskupstvo sa prejavilo 
v rôznych podobách. Zostavil pravidlá pre svojich kňazov, 

v ktorých nariaďuje, aby sa kandidáti kňazstva vychovávali 

ozaj v cirkevnom duchu. Ustanovil pre seminár duchovného – 
špirituála. Ako účinný prostriedok pre formáciu bohoslovcov 

veľmi odporúčal a šíril úctu k Panne Márii. Pre predstavených 
a profesorov seminára veľmi podrobne určil povinnosti pri 

vzdelávaní a výchove seminaristov. Zároveň zveľadil  aj 

pomerne slabé základiny seminára. Zaviedol tzv. dišputy, kto-
ré sa konali kaţdý mesiac počas celého roka. O vzdelanosť vo 

svojej diecéze sa staral šírením katolíckej tlače. Zaslúţil sa aj 
o výstavbu kostolov v Drietome, Draţovciach, Lukáčovciach, 

Oponociach, o výstavbu farských budov v Čápore, Drietome, 

Draţovciach, Jarku, Moravskom Lieskovom a podobne. Z je-
ho iniciatívy sa postavili viaceré školy a útulky pre chudob-

ných v Nitre, Močenku, Radošinej a Krakovanoch, ktoré aj 
vydrţiaval. Viaceré farnosti pocítili jeho štedrosť najmä pri 

zariaďovaní kostolov. Jeho sociálne cítenie bolo moţné cítiť 

vo viacerých základinách. Pre chudobných študentov zabez-
pečil štipendiá. Biskupstvo malo v tom čase jeho spravovania 

133 farností a 10 miest, v ktorých bola duchovná správa a pri-
pravovalo sa tu zriadenie farností napríklad na Kysuciach. 

Z celkového počtu obyvateľov 290.311 bolo v diecéze : 

 264.017 rímskokatolíkov, 
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 11 gréckokatolíkov, 

 20.720 protestantov, 

 5.563 ţidov. 
Z vynikajúcich osobností na čele biskupstva nemoţno obísť 

biskupa Jozefa Klucha (1808-1826), rodáka z Kláštora pod 
Znievom, veľkého mariánskeho ctiteľa. Sám pochádzajúci 

z chudobného rodinného prostredia, bol po celý svoj ţivot 

známy svojím sociálnym cítením. Všetky osobné príjmy 
venoval na dobročinné ciele, najmä pre chudobných a cho-

rých. Svedčia o tom základiny veľmi dobre finančne zabez-
pečené : pre chudobných banskobystrickej diecézy 55.000 

zlatých, na výchovu dievčat v Nitrianskej diecézy 56.000 zla-

tých, na výchovu chudobných ţiakov 60.000 zlatých, na vý-
chovu nitrianskych klerikov 46.668 zlatých, na výchovu dva-

nástich chudobných chlapcov 56.250 zlatých. Ďalšie základiny 
slúţili na povznesenie náboţenského ţivota, liturgie, kostolov 

a podobne. Zvláštny, priam rodinný vzťah mal k Močenku, 

kde bolo letné sídlo nitrianskeho biskupa. O vrúcnom vzťahu 
k tomuto mieste svedčí jeho rozhodnutie, aby po smrti jeho 

srdce odpočívalo tu. Srdce bolo podľa jeho ţiadosti uloţené do 
krypty kaplnky sv. Kríţa, hoci telesné pozostatky sú uloţené 

v krypte katedrálneho kostola v Nitre. Zomrel v Močenku 

31.12.1836. 
Biskup Jozef Vurum, predtým profesor cirkevných dejín 

a práva spravoval biskupský archív a napísal prvé dejiny Ni-
trianskeho opátstva pod názvom „Episcopatus Nitriensis ejus-

que praesulum memoria“, ktoré vyšli v Bratislave v roku 

1838. Známe sú tieţ vizitácie farností Nitrianskeho biskup-
stva. V roku 1830 vydal historický schematizmus diecézy. 

Zriadil ţilinský sirotinec a značnou základinou umoţnil výs-
tavbu Dievčenskej školy v Nitre. 

Imrich Palúcky (1838-1858) bol biskupom tieţ veľkého 

apoštolského ducha. Horlil za náboţenský ţivot v diecéze, šíril 
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úctu k Boţskému srdcu a k Panne Márii. Zaloţil a postavil 

v Nitre ústav milosrdných sestier pre výchovu dievčat, ktoré 

sa starali o chudobných a chorých. Zaloţil aj základinu na 
stavbu Malého seminára. Schematizmus rok pred jeho nás-

tupom na Nitriansky biskupský stolec uvádzal 321.149 oby-
vateľov diecézy, z toho 287.149 rímskokatolíkov, 2 grécko-

katolíkov, 23.045 protestantov a 11.709 ţidov. Na území bolo 

145 farností. 
Biskup Agustín Roškováni ((1859-1892) svoje meno zveč-

nil štedrosťou a vedeckou činnosťou. Rozširoval úctu Blaho-
slavenej Panny Márie a napísal dielo „O Nepoškvrnenom Po-

čatí“. Viedol prísny asketický ţivot. Bol teologicky vysoko 

vzdelaný, o čom svedčia viaceré jeho rozsiahle viaczväzkové 
diela (o pápeţskom primáte, o manţelstve, o celibáte a podob-

ne), celkom asi 80 zväzkov. Bol zakladateľom veľkej diecéz-
nej kniţnice, ktorá narástla na 80.000 kniţných jednotiek. 

V súčasnosti má 66.000 zväzkov. K budove Veľkého seminára 

dal v rokoch 1877 aţ 1878 pristaviť nové impozantné krídlo. 
Jeho  zásluhou pribudla v roku 1876 v Nitre – Horné mesto aj 

nová budova Malého seminára (otvoreného v roku 1888), te-
rajšej budovy Kňazského seminára sv. Gorazda. 
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Desať rokov účasti Vojenského opravárskeho 

podniku v Trenčíne na mierových silách Orga-

nizácie spojených národov 

K najstarším vojenským inštitúciam, ktoré sa na Slovensku 

zaoberajú opravami vojenskej techniky patrí Vojenský 
opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik. Jeho korene 

činnosti siahajú ešte do decembra 1918, keď vojaci vyučení 
strojári začali opravovať vojenskú trofejnú techniku. Odvtedy 

patrí tento podnik k priemyselným dominantám trenčianskeho 

regiónu. Pracovníci podniku sa vypracovali za posledných 
osem desaťročí za jedných z najuznávanejších odborníkov 

v opravárenskej činnosti. Vyrástli tu doslova celé generácie 
špičkových odborníkov. 

Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik 

sa počas uplynulých desať rokov aktívne zapojil do účasti 
mierových operácií Organizácie spojených národov. Začalo to 

v roku 1992, keď podnik pripravil ešte pre československú 
jednotku zúčastňujúcu sa na mierových operáciách vojnového 

konfliktu na Balkáne. Od roku 1993 sa podnik aktívne zapojil  

do účasti na mierových operáciách tieţ na Balkáne, vtedy uţ 
pre ţenijný prápor Armády Slovenskej republiky. V rokoch 

1993 aţ 1996 zabezpečoval dodávky špeciálneho materiálu, 
náhradných dielov, servis vojenskej, tankovej a automobilovej 

techniky. Aj zásluhou trenčianskych vojenských opravárov 

získal na ţenijný prápor vysoký kredit a uznanie v rámci 
medzinárodných Organizácie spojených národov. Tieto sluţby 

zabezpečovala priamo servisná skupina podniku, ktorá mala 
svoju základňu na letisku spravovanom jednotkami Organi-

zácie spojených národov v Záhrebe. Ďalšia činnosť bola nas-

merovaná priamo v teréne, v lokalitách nasadenia ţenijného 
práporu ako napríklad v Daruvare alebo Lipniku. Za uvedené 
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obdobie podnik zabezpečil dodávky náhradných dielov v ob-

jeme viac ako 72 miliónov Sk.  

Na základe takto získaných skúseností dostal ponuku od 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie 

prevádzky pontónového mosta cez rieku Neretvu pri meste 
Mostar na území Bosny a Hercegoviny. Túto zákazku reali-

zoval podnik v roku 1996 prostredníctvom misie IFOR v Zá-

hrebe. Od marca do októbra 1996 prevádzku tohoto mosta 
zabezpečovalo 15 civilných pracovníkov podniku. 

V priebehu rokov 1997 a 1998 podnik opravil všetku bojo-
vú techniku, ktorá sa vrátila z pôsobenia Mierových síl Or-

ganizácie spojených národov v bývalej Juhoslávii. V roku 

1999 podnik ešte zabezpečoval opravu a dodávku ţeleznič-
ného zariadenia „HYRA-M“ pre ţenijný prápor Armády Slo-

venskej republiky Mierovej misie Organizácie spojených ná-
rodov v bývalej Juhoslávii. 

V roku 2000 podnik pripravil techniku pre ţenijnú jednotku 

KFOR umiestnenú na území Kosova. Súčasne bol zabezpe-
čovaný servis priamo na mieste dislokácie jednotky. V tomto 

istom roku podnik začal vyrábať kontejnery ISO pre mierovú 
jednotku Armády Slovenskej republiky – UNMEE, disloko-

vanú na území Eritrii. Pre túto jednotku podnik vyrobil 200 

kontajnerov ISO a okrem toho cez podnik prešla všetka tech-
nika, ktorá bola súčasťou slovenskej vojenskej ţenijnej jed-

notky.  
Od roku 2001 zabezpečoval podnik náhradné diely a servis 

aj pre ţenijnú jednotku pôsobiacu na území Cyperskej repu-

bliky v rámci mierovej misie Organizácie spojených národov 
„UNFICYP“ a pre nemocnicu Armády Slovenskej republiky 

pôsobiacej vo Východnom Timore „UNTAET“. 
V roku 2002 podnik okrem zabezpečovania servisu pre 

Mierové misie UNMEE, UNTAET, UNFICYP zabezpečil 

techniku pre jednotku Armády Slovenskej republiky KFOR – 
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„JOINT GURDIAN“, ktorá je súčasťou spoločnej českoslo-

venskej jednotky v Kosove. Podnik pre túto jednotku zabez-

pečoval výrobu kontajnerov ISO a výstavbu tábora jednotky. 
Trenčianske noviny 17.03.2003 

Pomocná evidencia 174/1/03 
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Ladislav Jambor :  Trvalá pamiatka na výročie 

Slovenska 

Začiatok roku 2003 bol pre Slovákov doma i zahraničí 

pamätnou udalosťou, keď sme si pripomenuli 10. výročie 
vzniku druhej Slovenskej republiky. Pri tejto príleţitosti 

Národná banka Slovenska pamätnú tisíc korunovú mincu. 
Vydaná mala byť uţ začiatkom januára 2003, ale vinou 

Mincovne v Kremnici bola vydaná aţ v mesiaci máj 2003. 

A teraz k popisu mince. Minca má tvar štvorca o 43,6 mm 
stranách a váhe 62,207 gr. z takmer čistého striebra, čo je 

ojedinelé. Preto bol o jej vydanie mimoriadny záujem 
a mnohým zberateľom sa ani neušla, hoci bola vyrazená 

v počte 12 tisíc kusov. Minca bola uloţená v plastikovej 

kruhovej krabičke vsadenej do modrej kazety s viečkom, na 
ktorom bolo napísané 10. výročie vzniku Slovenskej 

republiky. Na lícnej strane je centrálne umiestnený štátny znak 
Slovenskej republiky a okolo neho ochranné gesto vytvárajú 

ruky. Vľavo od štátneho znaku je znak Slovanstva – lipová 
ratolesť a vpravo názov štátu a letopočet 2003. Na rube mince 

je zobrazený obrys mapy Slovenska, nad ňou hodnota 1.000,- 

Sk a pod ňou nápis „10 rokov Slovenskej republiky“. Vľavo 
sú zobrazené letopočty 1993 a 2003. 

Pamätnú mincu navrhol akademický sochár Miloš Vavro, 
rodák z Trenčína. Ľudovú školu umenia v Trenčíne absolvoval 

po odborným vedení akademického maliara Mariána 

Súčanského. Na strednej škole umeleckého priemyslu 
v Uherskom Hradišti, odbor reprodukcia v kameni ho viedol 

národný umelec prof. Ján Habarta. Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave ukončil v roku 1987 pod odborným 

dohľadom národných umelcov Ladislava Snopeka aJána 

Kulicha. Uţ ako študent 6. ročníka Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave získal prvú cenu v anonymnej súťaţi na 
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stokorunovú pamätnú mincu pri príleţitosti 150. výročia Karla 

Hynka Máchu spomedzi stopäťdesiat návrhov. 

Teraz sa Milan Vavro venuje exteriérovej a komornej plas-
tike, mincovej tvorbe a dizajnu. Jeho pracovným materiálom 

je kameň, drevo a kov. Pre pobočku Trenčianskej numizma-
tickej spoločnosti vytvoril v roku 1990 pamätnú medailu 

v striebre a tombaku vydanej pri príleţitosti 110. výročia 

narodenia M. R. Štefánika. Podieľal sa na reštaurovaní 
kláštora Emausy a veľvyslanectva USA v Prahe a časť mos-

kovského Kremľa. Veľmi známa je aj jeho štyri a pol metra 
vysoká socha Jeţiša Krista inštalovaná v Nových Zámkoch. 

Trenčianske noviny 22.09.2003 

Pomocná evidencia 542/1/03 
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Darius Ivan :  Pri Trenčíne odkryli najväčšie 

žiarové pohrebisko z doby bronzovej 

Najväčšie ţiarové pohrebisko z mladšej a neskorej doby 

bronzovej v západoslovenskej oblasti a jedno z najväčších na 
Slovensku odokryli pracovníci Archeologického ústavu Slo-

venskej akadémie vied z Nitry na juţnej hranici mesta Trenčín 
pri výskume lokality Belá v susedstve hypermarketu Tesco. 

Pred rokom bol preskúmaný zvyšok stredovekej osady a nes-

kôr juţný okraj pohrebiska luţickej kultúry z mladšej a nes-
korej doby bronzovej. V roku 2002 bolo odokrytých 240 ţia-

rových hrobov z rokov 1200 aţ 800 pred našim letopočtom. 
Na tento výskum sa nadviazalo aj v roku 2003, pri ktorom 

bolo odokrytých ďalších takmer tristo hrobov. Vedúci výs-

kumu PhDr. Ivan Chebeň, CSc. konštatoval, ţe je to jedno 
z najväčších pohrebísk luţickej kultúry na Slovensku, z ktorej 

časť bola zničená pri výstavbe štátnej cesty 2/507 vedúcej 
z Trenčína do Trenčianskej Turnej. Kostrové pochovávanie 

bolo v luţickej dobe na našom území veľmi výnimočné. Luţi-
čania svojich mŕtvych spaľovali. Kaţdý z hrobov teda obsa-

hoval zrnu so spálenými zvyškami kostry a popol prekrytú 

miskou. Vo väčšine hrobov sú uloţené ďalšie menšie nádoby, 
šálky a dţbánky, jednoduché bronzové krúţky, ktoré sa zrejme 

vplietali do vlasov, náramky a ihlice na spínanie šiat a výni-
močne sa našli aj zbrane. Mnoţstvo bronzových odokrytých 

predmetov sú ţiarom roztavené zliatky, no našiel deformo-

vaný hrot oštepu, keďţe leţal zrejme na kraji horiacej hranice. 
Našli sa aj jantárové korálky, čo dokladuje kontakty vtedaj-

šieho obyvateľstva s obyvateľstvom iných území. 
Trenčianske noviny 29.09.2003 

Pomocná evidencia 564/1/03 
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Ing. Rudolf Kadlečík :  Tatári v Trenčíne 

Všetko to začalo v roku 1155, keď sa narodil Temudţin, 

syn bezvýznamného náčelníka mongolského kmeňa Jasuge-
jóv. V mladosti bol zajatcom a ako otrok nosil na krku jarmo – 

veľké drevené koleso. Neskôr sa mu podarilo utiecť, stal sa 

náčelníkom svojho kmeňa a krok za krokom začal plniť svoj 
sen o zjednotení všetkých mongolských kmeňov. To sa mu 

nakoniec podarilo po mnohoročných krvavých bojoch medzi 
kmeňmi. 

V roku 1206 na veľkom zhromaţdení všetkých náčelníkov 

mongolských kmeňov bol Temudţin vyhlásený za veľkého 
chána – Čingischán, kráľa dobyvateľov. Tak začala hrozná 

vojenská mašinéria, ktorou sa Čingischán obrátil proti sused-
ným národom. Najprv obsadil severozápadnú a západnú Čínu. 

Súčasne sa obrátil proti Chorézmskej ríši v Perzii a v strednej 

Ázii, ktorú rozvrátil a zničil. Iné jeho vojsko porazilo ruské 
knieţatstvá v roku 1223. Do Mongolska sa Čingischán vrátil 

v roku 1225 a v roku 1227 zomrel. 
Čingischán jeden z najväčších muţov sveta aký sa kedy 

narodil zaloţil ríšu, ktorá nemá vo svete obdobu. Vytvoril 

„Jasu“ – zborník zákonov, ktorý platil v celej ríši a bol zá-
kladom všetkých úspechov. Z rodnej osady Karakorum vybu-

doval hlavné mesto ríše, kde sústredil remeselníkov z doby-
tých krajín a mesto sa stalo strediskom, do ktorého smerovali 

karavány z východu aj západu.  

Od roku 1267 sa stalo hlavným mestom mongolskej ríše 
Peking. Čingischán pred smrťou ustanovil za následníka 

svojho syna Ogodeja. Ostatných synov poveril správou roz-
ľahlých území. Najstarší syn Dţuči neposlúchal a chcel sa 

osamostatniť. Preto ho dal Čingischán tajne zavraţdiť a za 

jeho nástupcu určil jeho syna a svojho vnuka Batuchána. 
Toho poveril splnením svojho odkazu – závetu dobyť zá-

padné krajiny a prísť aţ k Severnému moru. Preto sa tatárski 
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cháni, všetci 11 vnuci Čingischána, zišli sa v roku 1236 so 

svojimi vojskami v strednej Ázii pri meste Sygnak na veľkom 

zhromaţdení vyhlásili za veliteľa výpravy na západ dvadsať-
deväťročného Batuchána, prezývaného Dţinhagir, podmaniteľ 

sveta. Tatári vedeli, ţe útok na západ musí byť náhly, prekva-
pivý, lebo jedine tento im zabezpečí úspech. Na západ vyrazila 

obrovská armáda s počtom 400 aţ 500 tisíc bojovníkov. Pre-

plávali Volgu a obili všetko, čo im stálo v ceste. Dostali sa aţ 
ku Kyjevu, potom sa vrátili do ázijských stepí, aby kone na-

pásli a nabrali síl. V roku 1239 znova vyrazili na západ a po 
ohromnej bitke v zime v roku 1240 dobyli Kyjev, hlavné mes-

to Ruska. Dobyli a vypálili aj Moskvu. 

Po poráţke Kyjeva boli Tatári čiastočne oslabení statočným 
odporom Rusov. Tatári potom tiahli ďalej na západ smerom na 

Uhorsko. Hlavný voj na čele s Batuchánom smeroval do Ma-
ďarska a druhý voj pod vedením chána Pajdára smeroval do 

Poľska. Hoci sa chýry o blíţiacej sa strašnej pohrome dos-

távali do Európy, nikto im však nevenoval patričnú pozornosť. 
Šľachta nechcela investovať do bojov, ktorej jej nič neprinesú, 

hoci ju kráľ Belo 4. vyzýval na obranu krajiny. Tatárska armá-
da idúca cez Poľsko síce vybojovala niekoľko bitiek, ale veľ-

mi sa nezdrţiavala a cez sliezske priesmyky vtrhla na Moravu. 

Tu jej odolalo niekoľko miest a v bitke pri Olomouc padol aj 
chán Pajdár, ktorého vystriedal chán Urudi. 

Tatári cez Hrozenkovský priesmyk prenikli na Povaţie, 
odkiaľ ich cesta viedol priamo k Trenčínu. Najsevernejší most 

cez Váh bol pri Trenčianskej Belej. Nevie sa, či sa obrancom 

Trenčína podarilo most pred príchodom Tatárov zničiť, ale 
Tatári sa cez Váh dostali a mesto Trenčín vyplienili a pod-

pálili. potom niekoľko dní bez úspechu obliehali Trenčiansky 
hrad. Trenčín bol v tomto období dôleţitou lokalitou. Asi v ro-

ku 1018, keď sa Trenčín s okolím stal súčasťou Uhorského 

kráľovstva, bol sídlom Trenčianskej ţupy, ktorá mala význam-
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né obranné postavenie ma hraniciach s Moravou. Obyvatelia 

domov pod hradom a na svahu hradnej skaly boli v tejto dobe 

slobodní a mesto bolo rozdelené na tri časti : 
1) vnútorné mesto, 

2) predmestie, 
3) mestské obce. 

K Trenčínu patrili aj samostatné majetkové celky – Biskupice, 

Nozdrkovce, Belá, Opatovce, Kubra, ale aj ďalšie nelokali-
zované osady – majetky. Pri útoku Tatárov sa obyvateľstvo 

mesta uchýlilo na Trenčiansky hrad bránený hrdinský hrad-
ným kapitánom Bohumírom, ktorý bol zároveň aj trenčian-

skym ţupanom. Je pravdepodobné, ţe počas tatárskeho vpádu 

došlo k podstatnému narušeniu sídliskovej aglomerácie. Niek-
toré osady a dediny úplne zanikli. 

Od Trenčína Tatári postupovali  smerom na Juh po oboch 
stranách Váhu, ale aj Bánovskou kotlinou. Všetko dôkladne 

vyplienili, vypálili a obyvateľov vyvraţdili. Mnoho ľudí zajali, 

hlavne remeselníkov, zobrali dobytok a všetko krmivo. Aj keď 
obyvateľstvo vedelo o blíţiacej sa pohrome, prepad náhly 

a mnoho ľudí nestačilo ujsť do hôr. Tí, čo ušli museli občas 
zísť do dediny pre potravu a tu ich Tatári pochytali. Hoci sa 

bránili, nemali sa kam vrátiť, kam uchýliť. Všetko bolo 

zničené a spálené. Nastal hlad. Obidve armády Tatárov sa 
spojili na území Maďarska a tu sa pri rieke Slaná odohrala 

hlavná bitka s uhorským vojskom Belu 4. Uhorské vojsko 
bolo úplne porazené, rozprášené a aj kráľ Bela 4. sa zachránil 

len útekom na istý ostrov v Jadranskom mori. V bitke padlo 

60 tisíc uhorských vojakov. Tatári potom útokom dobyli 
hlavné mesto Uhorska Pešť a Budín, ktoré uţ nemal kto 

brániť.  
Tak sa Batuchán v roku 1241 načas stal vládcom Uhor-

ského kráľovstva. Potom sa Batuchán chystal poraziť Talia-

nov, Frankov a Nemcov. Mimoriadne okolnosti ho však donú-
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tili vrátiť sa domov. Práve v tom čase zomrel veľký chán 

Ogodej, a preto boli cháni povolaní do hlavného mesta na 

voľbu nového chána. Batuchán nemal záujem byť veľkým 
chánom, ale skôr sa bál o svoj chanát „Zlatá horda“ na území 

v strednej Ázii za Voľgou, ktorú ohrozoval čingisovec Hela-
guchán. Ten bol veľmi silný, čo potvrdzuje aj dobytie Bag-

dadu v roku 1258, čím rozvrátil Bagdadský kalifát. Práve tieto 

okolnosti zachránili Európu od ďalšieho plienenia Tatármi.  
Obrancov Trenčianskeho hradu a všetkých, ktorí bojovali 

proti Tatárom povýšil kráľ Belo 4. v roku 1243 za hrdinské 
činy na kráľovských poddaných a zároveň im bolo udelené 

dedičné právo na pozemky. Kráľ v tej dobe udeľoval ako 

náhradu za utrpené škody rozličné výhody a privilégiá. Tak aj 
mesto Trenčín dostalo mnohé vzácne výhody. Po tatárskom 

vpáde sa kráľ Belo 4. dlhšiu dobu zdrţoval na Trenčianskom 
hrade, lebo sa obával návratu Tatárov. No tí však zastali na 

Ukrajine a ďalej uţ nešli. 

Tatári pochádzali z Mongolska. Tatársko má meno podľa 
kmeňa Tatári, ktorí ţili pri rieke Tatár. Boli menšej postavy, 

chudí, malé oči, vypuklé lícne kosti a veľmi sa líšili od ostat-
ných ľudí. Vzhľadom na podnebie v Mongolsku boli veľmi 

odolní, zvyknutí na tuhé a kruté zimy. Jedli mäso a pili krav-

ské a kobylie mlieko, zarábali kumys – kyslé kobylie mlieko, 
ktoré často miešali s krvou. Do roku 120 nepoznali v Mon-

golsku rastlinnú výrobu. Muţi a ţeny sa obliekali rovnako, 
keď nosili dlhé bavlnené košele vpredu nastrihnuté, ktoré si 

neprezliekali ani neprali a nosili aţ do rozpadnutia. Navrchu 

nosili nohavice a dlhé kabáty z dvojitej ovčej koţe, takţe 
nepociťovali chlad. 

Tatárske vojská to neboli divoké hordy, ale vysoko orga-
nizovaná a disciplinovaná armáda. Napoleon o nej povedal : 

Je zbytočne si namýšľať, mongolský vpád bol bezhlavým ná-

jazdom aziatskej hordy. Bol to hlboko premyslený útok ar-
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mády, ktorej vojenská organizácia bola na oveľa vyššej úrov-

ni, neţ u protivníka.  

Sila a disciplína tatárskeho vojska, ktoré sa objavilo v na-
šej krajine bola taká podivuhodná, ţe toto vojsko mohlo dobyť 

celý svet. Tatári pouţívali najmodernejšiu techniku na dobý-
janie hradov a miest, ktorými boli obrovské katapulty ťahané 

aj 10 pármi volov. Katapulty vrhali nielen obrovské kamene, 

ale aj zápalné hlinené dţbány s horiacou tekutinou. Tatársky 
vojak mal jeden aţ dva luky, niekoľko tulcov so šípmi, šabľu, 

krátku kópiu a dobrého koňa. Tatár bojoval skôr ľsťou ako si-
lou. Tatári mali vynikajúco organizovanú výzvednú sluţbu 

a to cez obchodníkov, kupcov a ţobrákov. Títo agenti nosili 

odznak – pchajcu. Tatári sa vôbec neumývali, nepoznali hy-
gienu, a preto veľmi zapáchali. Jeden arabský dejepisec na-

písal, ţe v roku 1401 Timurove vojská tak zasmradili Dama-
šek, ţe ho nebolo moţno vyvetrať za niekoľko rokov. Timur 

bol priamym potomkom Čingischána. Nenávisť, hnev a závisť 

prevládali v povahe tohto národa. Tatári sa pri bitke vraj 
veľmi rehotali. V celej našej histórii nebolo strašnejšej a osu-

dovejšej udalosti, ktorá by bola otrasnejšie zapôsobila na my-
seľ našich predkov, ako bol tento uragán, ktorý sa prehnal na-

šou krajinou. 

Trenčiansko č. 44/2003 
Pomocná evidencia 653/1/03 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 643 

Čo neviete o novinách 

- Prvú tlačiareň v Trenčíne zaloţil český exulant Václav Vo-

kál v roku 1637; 
- Prvým periodikom vychádzajúcim v Trenčíne v týţdennom 

intervale bol maďarsko - nemecký „Vágvölgyi Lap“, čo 

v preklade znamená Povaţský list. Nulté číslo vyšlo 20. 
októbra 1873 na štyroch stranách vo formáte 26 x 34 cm. 

Vydávateľom bol František xaver Skarnitzel. 
- Dňa 22. januára 1905 začal vychádzať „Trencséni lapok“ 

ako nezávislý politický týţdenník. Vychádzal do decembra 

1918; 
- 25. decembra 1918 začali vychádzať „Trenčanské noviny“; 

- V rokoch 1918 aţ 1945 v trenčianskom regióne boli vydá-
vané viaceré periodiká – „Povaţské noviny“, „Povaţské lis-

ty“, „Slovenský robotník“, „Trenčan“ a „Trenčanský obzor“; 

- Regionálne noviny pod názvom „Trenčianske noviny“ začali 
vychádzať dňom 1. januára 1960. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 683/2/03 
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Trenčanské noviny a Štúr 
Noviny pod názvom „Trenčanské noviny“ a podtitulom 

„Neodvislý list pre politiku, spoločenské a hospodárske 
záujmy“ začali vychádzať 25. decembra 1918. Zakladateľom 

a zodpovedným redaktorom prvých regionálnych novín bol 

JUDr. Karol Štúr. Od 23. marca 1919 sa stal druhým redak-
torom básnik Vladimír Roy, po ktorom nastúpil ako pomocný 

redaktor Michal Dukát. Redakcia mala sídlo na Povaţskej 
ulici a administrácia bola na Masarykovom námestí. Trenčan-

ské noviny vychádzali ako týţdenník do marca 1925. Zvlášt-

nosťou je, ţe medzi 24. novembrom 1924  a 3. januárom 1925 
nevychádzali, hoci zanikli aţ 22. marca 1925. Príčinou boli 

pravdepodobne rodinné problémy a ochorenie JUDr. Karola 
Štúra, ktorý 12. februára 1925 vo veku 58 rokov zomrel. V pr-

vom ročníku mali noviny formát 38 x 27 cm. Tlačila ich Kníh-

tlačiareň okruţných notárov v Trenčíne. Kníhtlačiareň okruţ-
ných notárov mala k dispozícii jeden druh písma, niečo medzi 

terajším garmonogramom a petitom. 
Trenčianske noviny 10.11.2003 

Pomocná evidencia 683/3/03 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


