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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

 

Evanjelický chrám v roku 2014 oslávil dvestodvadsať 
rokov svojej existencie. Jeho výstavba prebiehala za každého 
počasia a s jednoduchými pracovnými postupmi.  

Šírenie reformácie položilo základy vzniku evanjelických 
chrámov v našom regióne. V Trenčíne sa reformácia 
výraznejšie presadila až v poslednej tretine 16. storočia, keď 

tu v jej duchu 
účinkovali kňazi 
Juraj Kotešov-
ský (pred rokom 
1578), potom Mi-
chal Caban, Ju-
raj Sartorius  (od 
roku 1594) a iní.  
Vznikla aj evan-
jelická škola, kto-
rej prvým rekto-

rom bol Peter Baroš, od roku 1609 bola už plne organizo-
vaným vyšším gymnáziom.  

Podpory a ochrany sa jej dostalo od majiteľov panstva a 
Trenčianskeho hradu Imricha Forgáča a Štefana Ilešháziho 
I. , ktorí prijali a šírili myšlienky Lutherovej reformácie. Až do 
svojej smrti roku 1648 bol veľkým podporovateľom 
trenčianskej evanjelickej cirkvi a školy aj Štefanov synovec 
Gašpar Ilešházi.  

Ako zať ochrancu protestantov palatína Juraja Turza  
spoluorganizoval s ním aj evanjelickú synodu v Žiline v roku 
1610, na ktorej si protestantská cirkev zriadila vlastné 
superintendencie.  
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Evanjelici v tomto období využívali kostol pod hradom -
dnešný farský, rímskokatolícky. Trenčín sa stal dôležitým 
strediskom reformácie pre celé Považie. Väčšina obyvateľov i 
celá mestská rada bola evanjelická, bohoslužby v materinskej 
reči a prosperujúca škola s kvalitnými pedagógmi, 
podporovaná Ilešháziovcami pozdvihli vzdelanostnú úroveň 
obyvateľov. Naviac, po bitke na Bielej hore presídlili viacerí 
českí exulanti do Trenčína, v kníhtlačiarni založenej v roku 
1637 vychádzali mnohé reformačné spisy, dišputy, básne, 
kázne slovenské, české i latinské. V roku 1647 sa do Trenčína 
presťahovali zo Skalky jezuiti, ktorí mali tvoriť protiváhu 
vzmáhajúcej sa reformácii. Evanjelikov vytláčali z verejných 
funkcií, museli opustiť kostol pod hradom, zlikvidovaná bola i 
prosperujúca škola. Cirkevníci sa stretávali v drevenej 
modlitebni na terajšom Hornom Šianci, neďaleko 
evanjelického cintorína. Slúžil v nej Ján Blazius z Drietomy, 
po ňom Matej Augustíny - otec a syn. Syn sa dožil aj vydania 
Tolerančného patentu v roku 1781.  

Na jeho miesto prišiel farár Ján Zúbek, trenčiansky rodák, 
ktorý sa stal aj seniorom trenčianskeho seniorátu a pomáhal i 
pri zriaďovaní takmer všetkých novovznikajúcich zborov na 
okolí. Ako prvý potolerančný kňaz pomáhal všemožne pri 
stavbách chrámov, fár i škôl, má veľkú zásluhu i na postavení 
dnešného evanjelického kostola v Trenčíne.  

K stavbe nového kostola však bolo podľa Tolerančného 
patentu potrebných sto rodín, ktoré by mali svojho farára a 
svoj zbor. Pretože v Trenčíne bola v období protireformácie 
evanjelická cirkev silne zdecimovaná, na stavbe kostola 
museli byť zainteresovaní i evanjelici z okolitých obcí: 
Drietomy, Slávnice, Mníchovej Lehoty, Nemšovej. Pozemok 
pre nový kostol odkúpil cirkevný zbor od vdovy po zosnulom 
farárovi Matejovi Augustínym mladšom. 
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Príliš nevyhovoval, lebo išlo o štrkovinu z Váhu, základy 
museli preto založiť hlbšie. V máji 1792 už posvätili základný 
kameň kostola.  

Pracovalo sa za každého počasia, materiál mohli dovážať 
iba na obyčajných vozoch s konským záprahom. Všetko robili 
holými rukami, veď v novom svätostánku chcel mať každý 
svoje miesto a každá väčšia rodina svoju lavicu.  
Keď prešlo leto roku 1794, stavba sa chýlila ku koncu. Na 
Michala mali kostol v pláne vysvätiť, i napriek tomu, že 
chýbali financie na zariadenie interiéru a kúpu organa.  

Nový kostol postavili na vtedajšej periférii mesta a nesmel 
mať vchod do ulice. Ako prvý v senioráte mal vstavanú vežu, 
čo umožnilo doplnenie 26. zákonného článku Tolerančného 
patentu v roku 1791. Klasicistické jednolodie zaklenuté tromi 
poľami vysokej pruskej klenby malo sakristiu pôvodne 
pristavanú k bočnej fasáde kostola. Strohý výraz interiéru 
vyhovoval evanjelickej konfesii, ktorá uprednostňovala stried-

mu mieru v zariadení vý-
zdobe. Dôležitým prv-
kom evanjelických kosto-
lov boli takzvané protes-
tantské empory, ktoré 
zväčšovali vnútorný prie-
stor a kapacitu kostola. 

Budovali sa po celom 
obvode, respektíve aspoň 
po troch stranách chrámu 
tak, aby mohli veriaci zo 
všetkých strán dobre vi-
dieť a počuť kňaza. Do 

steny nad hlavným vstupom bola vstavaná organová skriňa, 
dielo významného slovenského organára Martina Šašku, 
zakúpená spolu s nástrojom cirkevným zborom v roku 1864. 

Súčasný interiér evanjelického kostola. 



873 

 

Oltár bol pôvodne klasicistický, medzi jeho pilastrami bol 
umiestnený obraz Krista.  

Súčasťou kostolného zariadenia bola aj drevená kazateľ-
nica, lavice s klasicizujúcim pletencovým dekórom, dva 
vežové zvony, ktoré boli počas 1. svetovej vojny odobraté a 
pretavené na vojenské účely. Súčasťou výbavy kostola sa 
neskôr stali aj vežové hodiny, zakúpené v roku 1902. Do 
kostola chodievali cirkevníci nielen z Trenčína, ale na služby 
Božie merali cestu až z ďalekej Slávnice, Drietomy, Hámrov, 
Mníchovej Lehoty či Nemšovej. Finančne prispeli nielen 
trenčianski veriaci, ale i bohatá rodina Szilvayovcov i Šándo-
rovci zo Slávnice.  

V roku 1935 nezasiahla do jeho celkového výrazu v 
exteriéri, pozmenila iba čiastočne interiér, s rešpektovaním 
jeho pôvodných architektonických hodnôt. Zbúrali starú 
sakristiu, a za oltárom vybudovali novú, podobný osud stihol 
aj drevenú kazateľnicu. Pôvodnú zamurovali a nahradili 
súčasnou drevenou, z ktorej bolo lepšie počuť slová kázne.  

Pôvodný Šaškov organ, ktorý utrpel počas 1. svetovej 
vojny stratou cínových píšťal, nahradil dodnes používaný 
organ firmy Rieger z Krnova. Zmodernizovali osvetlenie 
chrámu, lavicové kúrenie, osadili nové dvojité okná z 
fazónového železa. Hlavným umeleckým dielom obnovy 
kostola bola kompozícia oltára. 

Umeleckú dominantu predstavuje monumentálny kríž z 
červenej leštenej žuly s korpusom ukrižovaného Krista z 
bieleho mramoru, dielo Jozefa Pospíšila. Zaujímavé je i 
reliéfne zdobenie trojice vstupných dvier z dielne Artura 
Michalca. V roku 2011 prešiel interiér evanjelického 
kostola komplexnou stavebnou obnovou, o rok neskôr dostala 
i vonkajšia fasáda nový vzhľad. Naďalej predstavuje temer 
autenticky zachovaný príklad tolerančného kostola, navonok 
skromného, v interiéri priestranného a presvetleného chrámu.  
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Literatúra: Michal Lantaj: Dejiny evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v Trenčíne, Mária Vdovičíková: K 
pamiatkovej obnove evanjelického kostola v Trenčíne, vydal 
ecav v Trenčíne 2014.  

Martin Karlík 
www.sme.sk  06.01.2015 
pomocná evidencia 006/1/2015 
 
Vladimír Me čiar  si mal pred 25 rokmi nechať priniesť z 

Tisovej vily v Trenčíne tajné spisy ŠtB. Ako minister vnútra 
na to nemal oprávnenie. Z archívu ÚPN sme získali 
vyšetrovací spis. 

Iba pätnásť dní sedel Vladimír Mečiar vo vláde a už sa mal 
dopustiť prvého prešľapu, za ktorý hrozilo aj väzenie. Bol 
ministrom vnútra za VPN vo vláde národného porozumenia, 
ktorá sa vytvorila po 
nežnej revolúcii. Jeho 
politická kariéra len 
štartovala. 

Večer 26. januára 
1990 si mal do kance-
lárie zavolať svojho 
podriadeného Leonar-
da Čima, ktorý praco-
val na inšpekcii ministerstva vnútra. Prikázal mu, aby išiel do 
Tisovej vily, sídla ŠtB v Trenčíne, po utajované spisy 
bývalých spolupracovníkov komunistickej tajnej služby. 
Zákon mu však nič také nepovoľoval. 

„Mečiar ma žiadal, aby som sa zameral aj na to, či nie sú v 
uvedenej vile materiály, ktoré sa týkajú jeho osoby,“ opisoval 
neskôr Leonard Čimo vyšetrovateľom, čo sa dialo v 
ministrovej pracovni. 

Vladimír Mečiar za rečníckym pultom. 
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Teraz, po 25 rokoch, získal Denník N vyšetrovací spis 
záhadnej nočnej akcie v Tisovej vile. Doposiaľ nezverejnený 
spis z archívu Ústavu pamäti národa má takmer 600 strán, jeho 
súčasťou sú aj záznamy z výsluchov Leonarda Čima. 
Kľúčového svedka, ktorý nakoniec musel pred Mečiarom ujsť 
do Švajčiarska. Medzi najzaujímavejšie časti vyšetrovacieho 
spisu patria zápisnice, v ktorých svedkovia hovoria o 
kontaktoch Mečiara s ŠtB a príslušníkmi sovietskej tajnej 
služby KGB. 

„Podľa mjr. Chlebana, šéfa trenčianskej ŠtB, bol Mečiar 
vhodným človekom pre spoluprácu s ŠtB. Mohol nám 
podávať informácie k osobe Dubčeka cez Krajčiho,“ 
vypovedal niekdajší náčelník Zboru národnej bezpečnosti 
(ZNB) v Trenčíne Ján Patrnčiak. Vladimír Kraj či bol 
Dubčekov švagor, s ktorým sa Mečiar kamarátil. 

Nočnú akciu v Tisovej vile v 90. rokoch prešetroval aj 
Branno-bezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady. 
Nepochyboval o tom, že Mečiar v rozpore so zákonom držal v 
rukách tajné spisy ŠtB. Ako je potom možné, že neskončil 
pred súdom a mohol ovládnuť krajinu? 

Vráťme sa do Mečiarovej kancelárie, kde Leonard Čimo 
dostáva inštrukcie, čo 
urobiť v Tisovej vile. 
Minister ho podľa jeho 
slov vyslal do Tren-
čína s tým, že treba ísť 
zachrániť spisy, ktoré 
tam vraj skartujú. Spi-
sy odložené v plecho-
vej skrini mu má do-

niesť do Bratislavy. Leonard Čimo okamžite zalarmuje šoféra 
Jána Rezníka a služobnou volgou ešte večer vyrážajú splniť 
Mečiarov príkaz. 

Tisova vila. 
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Päť minút po polnoci 27. januára 1990 Leonard Čimo 
vchádza do trenčianskej vily. Prizerá sa tomu päť pracovníkov 
z ŠtB a ZNB, ktorých si privolal. Po neoprávnenej skartácii 
ani stopy. 

„Keď som prišiel do miestnosti sekretariátu náčelníka 
oddelenia ŠtB, videl 
som, že v plechovej 
skrini, nešlo o trezor, 
sú kľúče. Po otvorení 
skrine som v nej našiel 
písomné materiály, 
ktoré mohli merať asi 
50 cm na výšku. Ma-
teriály som bližšie neprehliadal, spočítal som iba jednotlivé 
spisy v obaloch, a tých bolo asi osemnásť. Na obaloch som 
videl, že ide o spisy tajných spolupracovníkov ŠtB a o správy, 
ktoré napísali tajní spolupracovníci pre potrebu ŠtB,“ 
rozpovedal Leonard Čimo na výsluchu 3. februára 1992.  

Šoférovi Jánovi Rezníkovi prikázal spisy naložiť do auta. O 
siedmej ráno ich odovzdal Mečiarovi vo vile ministerstva 
vnútra na Partizánskej ulici v Bratislave. 

Aj Ján Rezník vypovedal, že tajné písomnosti skončili v 
ministerskej vile. „Balíky sme položili na zem na chodbe.“ Či 
ich prevzal Mečiar, nevedel povedať. „Ja som išiel do auta. 
Tam som čakal asi pol hodiny. Potom prišiel riaditeľ Čimo.“ 

Vladimír Mečiar mal od Leonarda Čima zatiaľ vyzvedať, či 
sa počas prehliadky vily niekto pýtal, kde skončili jeho 
materiály, či boli skartované. „Popravde som mu odpovedal, 
že nie, nik sa nepýtal,“ spomínal Leonard Čimo. 

Ani u Vladimíra Mečiara vraj nenazrel do prinesených 
dokumentov. Vyšetrovateľom tak nevedel objasniť, na koho 
vedené spisy doniesol. 

Vladimír Mečiar v súčasnosti ako dôchodca. 
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Vladimíra Mečiara v júni 1992 vypočúval niekdajší 
bratislavský vojenský prokurátor Ctibor Košťál, nie však na 
prokuratúre, ako bolo zvykom, ale podľa želania Mečiara v 
centrále HZDS.  

www.dennikn.sk 15.02.2015 
pomocná evidencia 202/1/2015 
 
Polyhistor, polytechnik, učiteľ, kartograf, zememerač, 

vojenský odborník a znalec baníctva Samuel Mikovíni zomrel 
pred 265 rokmi 23. marca 1750 na ceste z Trenčína do 
Banskej Štiavnice. Bol jednou z naj-
významnejších osobností Európy 18. 
storočia. O narodení Mikovíniho vieme 
veľmi málo, predpokladá sa, že sa na-
rodil približne medzi rokmi 1686 až 
1700 v rodine evanjelického kňaza 
v Cinobani v Uhorsku. Odborné vzde-
lanie nadobudol v dnešnom Nemecku. Vyučil sa najskôr za 
rytca v Norimbergu. V rokoch 1721-1722 študoval matematic-
ké vedy na univerzite v Altdorfe. Kartografické a zememerač-
ské vzdelanie získal v Jene, kde roku 1723 dostal ako prvý 
Slovák titul inžiniera. Už v tomto období sa začal venovať 
grafickej umeleckej tvorbe - v Norimbergu mu vyšiel ilu-
strovaný sprievodca mestom. 

Počas 10-ročného pôsobenia vo funkcii inžiniera Bratislav-
skej župy (1723-1733) Samuel Mikovíni viedol regulačné 
práce na Žitnom ostrove a v povodí Váhu a melioračné práce v 
oblasti Malých Karpát a Podunajskej nížiny. Zaoberal sa tiež 
astronómiou v observatóriu, ktoré si zariadil vo vlastnom 
dome na dnešnej Laurinskej ulici v Bratislave. 
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Jeho spolupráca s polyhistorom a encyklopedistom 
Matejom Belom sa začala vypracovaním máp a obrazových 
príloh do Belovho rozsiahleho diela 
o Uhorsku Hungariae antiquae et 
novae prodromus (Posol starého a 
nového Uhorska, 1723) a vyvrcholila 
spracovaním mapových podkladov 
pre sériu monografií o uhorských 
stoliciach Notitia Hungariae novae 
historico-geographica (Historické a 
zemepisné vedomosti o súvekom 
Uhorsku, 1735), nad ktorou držal 
ochrannú ruku sám cisár Karol VI.  
Po smrti cisára vyšiel ešte štvrtý zvä-
zok z plánovaných siedmich v roku 
1742. V týchto štyroch zväzkoch je opísaných asi 70 percent 
územia dnešného Slovenska a celkovo 10 zo 48 uhorských 
stolíc. 

Z rozhodnutia cisára sa Samuel Mikovíni 22. júna 1735 stal 
riaditeľom banskej školy v Banskej Štiavnici (prvej banskej 
školy v Uhorsku, ktorú sám založil). Z poverenia Dvorskej 
komory vymeriaval a zakresľoval územia Uhorského 
kráľovstva, zúčastňoval sa na rozhodovaní o razení banských 
diel, stavbe banských strojov, skladov, pecí, hút, vodných diel 
(v roku 1744 bolo podľa Mikovíniho plánov vybudované 
Hodrušské dolné jazero a jazero Rozgrund), ciest, mostov a 
zariadení na splavovanie dreva. Podľa jeho architektonického 
návrhu postavili v roku 1744 banskoštiavnickú Kalváriu - 
najimpozantnejšiu barokovú kalváriu v strednej Európe - a 
kupolu nad panským kúpeľom v Sklených Tepliciach. Roku 
1749 vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca 
v Budíne. 
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Vypracoval si vlastnú kartografickú metódu, zdokonalil 
meračské metódy. Venoval sa opevňovacím prácam na 
sliezskych hraniciach (1744). Zaoberal sa aj teoretickou 
matematikou (pozoruhodné sú jeho matematické úvahy na 
tému kvadratúry kruhu) a archeológiou. 

Samuel Mikovíni zomrel 23. marca 1750 cestou z Trenčína 
do Banskej Štiavnice. Podľahol prechladnutiu, ktoré ho 
postihlo na vymeriavacích prácach pri Váhu. Pre rozsah 

a genialitu diela, ktoré Mikovíni 
vytvoril, ho dodnes v Banskej 
Štiavnici nazývajú slovenský 
Leonardo da Vinci. 

Priblížiť Samuela Mikovíni-
ho môže publikácia Anna 
Regina (2006) od spisovateľky 
Rút Lichnerovej. O Samuelovi 
Mikovínim sa píše aj v knihe 
Vzdelaní príbuzní (2013) autora 
Vladimíra Leksu-Pichaniča. 

Jej obsahom sú príbehy našich vedcov, ktorí pre ľudstvo počas 
niekoľkých storočí všeličo vyskúmali, objavili a vynašli. 

Od roku 2013 udeľuje minister školstva v Slovenskej 
republike Cenu Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos 
v oblasti vedy a techniky. Udeľuje sa v troch kategóriách - 
Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v 
oblasti vedy a techniky, Malá medaila Samuela Mikovíniho za 
prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí a Pamätný list 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný 
mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.  

www.teraz.sk 23.03.2015  
pomocná evidencia 416/1/2015 
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Rod Ľudovíta Štúra je už po stáročia spojený s mestom 
Trenčín. Jeho otec, Samuel Štúr (1789 - 1851), pochádzal 
z neďalekej Lubiny, z rodiny remeselníka súkenníka, ktorý 

však prišiel do Lubiny 
z Trenčína. Krstným 
menom bol Pavel, no 
po celý život ho tu fa-
miliárne volali Tren-
čan. Bol to starý otec 
Ľudovíta. 

Samuel Štúr prišiel 
do Trenčína za učiteľa 
a organistu  z modran-

ského lýcea  v roku 1809. Zoznámil sa tam s trenčianskou 
rodáčkou Annou Michalcovou, dcérou miestneho mäsiara. 
V roku 1811 sa im v Trenčíne narodil najstarší syn Karol. 

V rokoch 1809-1812 u mladomanželov Štúrovcov býval na 
priváte František Palacký, vynikajúci český historik 
a vlastenec, „otec českého národa“, rodák z Hodslavíc n a 
východnej Morave. Samuel Štúr ho učil a veľmi si ho obľúbil. 
Aj mladý František Palacký si na celý život zapamätal svojho 
prvého učiteľa. Svedčí o tom korešpondencia z ďalších rokov 
ich života. 
Ťažké životné podmienky za napoleonských vojen boli 

príčinou, že Samuel Štúr sa v roku 1813 z Trenčína odsťaho-
val do Uhrovca. Prijal výnosnejšie miesto u grófa Zaya. 
Manželia Štúrovci v Uhrovci potom prežili ďalšie roky života 
a tam sa im narodili aj všetky ostatné deti. Prvým z nich bol 
Ľudovít.  
Otec Ľudovíta Štúra Samuel zomrel v Uhrovci v júli 1851 vo 
veku 62 a pol roka na „zošlosť vekom“, ako nám dokladuje 
historik Pavel Horvát. Anna Štúrová, rodená Michalcová, sa 

Štúrovo námestie v Trenčíne. 
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stala vdovou a ako taká musela uvoľniť školský byt novému 
učiteľovi.  

Keďže v Uhrovci už nemala kde bývať, lebo deti boli 
roztratené, jediným riešením bolo vrátiť sa k príbuzným do 
rodného Trenčína, kde - ako opäť dosvedčuje historik Pavel 
Horvát - „mala ešte stále čiastku v rodičovskom dome i v ma-
jetku. Tam potom bývala v michalcovskom dome č. 273 na 
predmestí Trenčína s dcérou Karolínou, ktorá ju opatrovala. 
Synovia, najmä Ľudovít, ju tam často navštevovali a Ľudovít 
v poslednom čase choroby zostával stále pri nej a odtiaľto 
oznamoval bratom aj jej blížiaci sa koniec. Anna Štúrová, rod. 
Michalcová, zomrela v Trenčíne 25. 8. 1853 na žlčníkovú 
zimnicu vo veku 63 a pol roka a 27. 8. 1853 ju za účasti 
veľkého zástupu ľudu a všetkých žijúcich detí pochovali na 
starom evanjelickom cintoríne.“  

Jej hrob je dôstojne udržiavaný až do súčasnosti.  
V priamej súvislosti s osobnosťou Ľudovíta Štúra ešte 
dodajme, že v dedičskom konaní Ľudovít sa vzdal svojho 
majetkového podielu v prospech sestry Karolíny.  

www.teraz.sk 03.04.2015 
pomocná evidencia 547/1/2015 
 
Ľudovít Štúr sa narodil v roku 1815 v Uhrovci, no už od 

malička vedel, že rodičia pochádzajú z najbližšieho a zároveň 
najväčšieho mesta v širokom okolí - Trenčína. Neskôr si 
uvedomil, že mesto Trenčín je už po stáročia neodmysliteľne 
spojené s viacerými rodmi Štúrovcov. Jedným z nich bol aj 
jeho rod. Preto na Trenčín nedal dopustiť a považoval ho za 
súčasť svojho širšieho rodiska. 

Viackrát bol v Trenčíne ešte ako malý žiačik. Ako študent 
bratislavského lýcea do Bratislavy chodieval zásadne cez 
Trenčín a tou istou cestou sa vracal aj späť. Z neskorších 
aktivít, ktoré sa priamo dotýkali Trenčína, historici 
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zaznamenali jeho úsilie priviesť do mesta bratislavských 
študentov, aby tam cez prázdniny zahrali mešťanom divadlo. 
S týmto zámerom v roku 1842 niekoľkokrát rokoval aj s 
členmi mestskej rady, no nepochodil. Niektorí by boli aj 
súhlasili, no pomaďarčená šľachta z Trenčína a okolia zámer 
striktne odmietla. 

V Trenčíne bol veľmi často aj v revolučných rokoch. V lete 
roku 1849 v neďalekom Zemianskom Podhradí zriadil hlavný 
agitačný štáb, odkiaľ aj on osobne viackrát do týždňa 
chodieval, dnes by sme povedali - na mítingy - po celej 
Trenčianskej stolici a vysvetľoval ľudu zámery slovenskej 
politiky. Pritom verboval do dobrovoľníckeho vojska. 
Pamätným sa stalo najmä viactisícové slovenské ľudové 
zhromaždenie z 29. septembra 1849, kde rečnil nielen 

o potrebe slovenskej ná-
rodnej politiky, ale otvo-
rene vyzýval na pokra-
čovanie v ozbrojenom po-
vstaní ľudu. 

Vo svojom úsilí pokra-
čoval aj po zložení zbraní 
a rozpustení dobrovoľníc-
keho vojska v Bratislave 
v novembri 1849. V apríli 

roku 1850 v Trenčíne tvrdo rokoval s vládnym komisárom 
Trenčianskej stolice o používaní slovenčiny v úradnom styku 
a o potrebe dosadenia Slovákov do stoličnej správy. Častým 
návštevníkom Trenčína bol aj po smrti otca. Chodieval tam za 
chorľavejúcou matkou, ktorá sa po ovdovení presťahovala do 
rodného mesta.  

V Trenčíne bývalo veľa pamätných nehnuteľností na tieto 
rušné deje našich národných dejín. Väčšina z nich bola 
označená pamätnými tabuľami. Tieto nehnuteľnosti však 

Pamätník štúrovcom v Trenčíne. 
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postupne museli ustúpiť novej výstavbe mesta. Našťastie, 
pamätné tabule z nich sa zachovali a boli istý čas odložené 
v Trenčianskom múzeu. Dnes sú všetky zakomponované na 
severnej stene Domu armády. Z tej najväčšej sa môžeme 
dozvedieť, že: „Na tomto mieste stála evanj. škola, v ktorej 
v r. 1808-1812 pôsobil Samuel Štúr, otec veľkých Štúrovcov. 
Tu sa narodil dňa 25. marca 1811 Karol Štúr, slovenský 
básnik a spisovateľ. Rodina Štúrovcov odchovala 
slovenskému národu vodcu slovenskej mládeže Ľudovíta 
Štúra. Z príležitosti osláv Štúrovej storočnice 1836 až 1936 
postavil Štúrov jubilejný výbor s obcou a okresom 
trenčianskym dňa 27. mája 1937 na znak oddanosti svojmu 
štátu a oslobodenému slovenskému národu.“ 

Tento text je umiestnený po stranách veľkého reliéfneho 
portrétu Ľudovíta Štúra. Autorom portrétu a celej kompozície 
pamätnej tabule je akademický sochár Jozef Pospíšil. Na tej 
istej - teda pôvodnej budove školy, ktorá kedysi stála v tesnom 
susedstve evanjelického kostola, bola umiestnená aj pamätná 
tabuľa na trenčiansky pobyt mladého Františka Palackého, 
v dospelom veku historika a v „baťkovskom“ veku „otca 
českého národa.“ 

www.teraz.sk 06.04.2015 
pomocná evidencia 557/1/2015 
 
V roku 1813 sa trenčianska rodina Samuela Štúra 

staršieho presťahovala do Uhrovca. Mladému učiteľovi tam 
ponúkli miesto učiteľa a rektora ľudovej školy. Ako sa 
ukázalo neskôr, Uhrovec sa stal miestom ich trvalého bydliska 
na celý život. 

Najstarší syn Karol tam prišiel ako dvojročné dieťa. Keď 
mal päť rokov, do rodiny pribudol jeho brat Ľudovít. Rodina 
sa potom postupne rozrástla o tretieho syna Samuela 
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mladšieho (1818), sestru Karolínu (1826) a napokon o 
najmladšie dieťa - syna Jána. 

Pre úplnosť treba dodať, že medzi Samuelom mladším a 
Karolínou bolo ešte jedno dieťa, syn Ján, no ten zomrel v 
útlom veku na epidémiu (asi kiahní). V tom čase však bývalo 
častým zvykom, že nasledujúce dieťa, pokiaľ bolo rovnakého 
pohlavia, dostalo meno po mŕtvom súrodencovi. 

Rodina spočiatku žila dosť biedne. Existenčne sa jej 
polepšilo po roku 1822, keď v Trenčíne zomrela matka 

Štúrovej manželky, čiže svokra Samuela 
Štúra a stará matka ich detí. Štúrovci po nej 
zdedili pole a lúky a dostávali za ne 
nájomné. Z toho môžeme dedukovať, že aj 
to bol možno dôvod, prečo si manželia 
Štúrovci trúfli uživiť ešte ďalšie dve deti. 

V histórii sa len zriedka spomína, že aj 
otec Samuel Štúr bol aktívnym národno-
osvetovým pracovníkom i literárnym 
tvorcom. V Bratislave od tlačiarov kupoval 

brožované slovenské knihy a kalendáre, ktoré potom v 
zayovskom kaštieli viazal a rozširoval po okolí. Požičiaval ich 
a v prípade záujmu aj predal. Pri dedičských licitáciách 
kupoval aj hotové knihy z pozostalostí a slovenské propagoval 
a šíril medzi pospolitým ľudom. 

Autorsky sa venoval prírodovedným i literárnym témam. 
Zaujímala ho najmä fyzika, zemepis, zoológia a biblické i 
grécke dejiny. Tieto elaboráty potom využíval vo výchovno-
vzdelávacej práci v škole, ale aj širšie. Bol aj príležitostný 
veršovník, čo ho neskôr priviedlo k básnickým prekladom 
Ezopových bájok. Žiaľ, všetky jeho práce zostali v 
rukopisoch. 
Ľudovít Štúr si svojho otca veľmi vážil. V liste českej 

spisovateľke Bohuslave Rajskej jeho fyziologickú podobu 

Samuel Štúr 
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charakterizoval takto: „Predstavte si muža strednej, troška 
vyššej postavy, silného a svalnatého tela, tváre podlhovastej, 
veľkých a jasných modrých očí, prísnejších čŕt s výrazom 
smútku v tvári. To je môj otec.“ (V preklade z češtiny.) 

Samuel Štúr zomrel v Uhrovci 27. júla 1851 a tam ho aj 
pochovali. Jeho hrob sa zachoval dodnes. Označuje ho hrubý, 
štylizovane neotesaný kváder s čiernou mramorovou doskou 
uprostred, na ktorej sú uvedené tieto údaje: „Tu spočíva 
Samuel Štúr učiteľ Františka Palackého, otec Ľudovíta Štúra 
Umrel 27. júla 1851 Vďačná mu pamäť.“ 

Otcova smrť Ľudovítom Štúrom hlboko otriasla. Bola to 
druhá veľká rana jeho životnému osudu v porevolučných 
päťdesiatych rokoch 19. storočia. Najskôr mu zomrel starší 
brat Karol (január 1851) a v priebehu ďalších dvoch rokov aj 
matka Anna a potom Adela Ostrolúcka. O Ľudovítovom 
vzťahu k otcovi svedčí aj báseň Duchy otcov, preč letíte, ktorú 
napísal hneď po jeho smrti. 

www.aktuality.sk 12.04.2015 
pomocná evidencia 603/1/2015 
 
Archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný 

hodnostár Florián František Rómer sa narodil 12. apríla pred 
200 rokmi. 

Významný polyhis-
tor Florián F. Rómer je 
pokladaný za zakladateľa 
modernej vedeckej ar-
cheológie na Slovensku. 
Jeho dielo o starých ná-
stenných maľbách v U-

horsku vydané v roku 1874 sa považuje za prvú uhorskú 
monografiu z dejín umenia a historickej archeológie. Okrem 
toho bol zakladajúcim členom Uhorskej historickej 
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spoločnosti i spoluzakladateľom Mestského múzea 
v Bratislave. 

Florián František Rómer sa narodil 12. apríla 1815 
v Bratislave do rodiny obuvníckeho majstra bavorského 
pôvodu Ferenca Rammera. V domácom prostredí sa 
rozprávalo po nemecky, slovenčinu mladý Rómer vstrebával 
najmä počas gymnaziálnych štúdií v Trenčíne a následne 
v Bratislave. Keďže rodičia túžili mať zo syna kňaza, 
pokračoval v štúdiách v Tate, kde sa zdokonaľoval 
v maďarčine.  

V roku 1830 vstúpil do benediktínskej rehole. Po pobyte 
v kláštore v Bakonyi sa dostal na štúdium filozofie do Győru a 
teológiu následne študoval v Pannonhalme, aby bol v roku 
1838 vysvätený za kňaza. Už počas štúdií sa venoval dejinám 
stredovekého umenia, numizmatike a viacerým oblastiam 
prírodných vied - geológii, botanike, zoológii a najmä 
archeológii. V rokoch 1839-1845 pôsobil ako profesor na 
gymnáziu v Győri, od roku 1845 v Bratislave. 

Bol stúpencom reformného hnutia maďarskej strednej 
šľachty. Za aktívnu účasť v maďarskej buržoáznej revolúcii 
1848-1849 strávil štyri roky vo väzení, po prepustení pracoval 
ako učiteľ a vychovávateľ na viacerých miestach. Od roku 
1861 pôsobil v Budapešti ako archivár, riaditeľ gymnázia, 
prednášal na univerzite archeológiu, súčasne bol kustódom 
Maďarského národného múzea. Už ako profesor sa v roku 
1871 stal členom Uhorskej akadémie vied. V rokoch 1877-
1889 slúžil ako kanonik v rumunskom meste Veľký Varadín 
(dnes Oradea), ktoré bolo súčasťou Uhorského kráľovstva. 

Rómer je autorom desiatok štúdií z archeológie a dejín 
umenia a rukopisného slovníka s vlastnými kresbami 
zachycujúcimi uhorskú históriu, dejiny umenia a umelecké 
pamiatky. Jeho dielo o starých nástenných maľbách v Uhorsku 
vydané v roku 1874 v edícii Monumenta Hungariae 
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archeologica sa pokladá za prvú uhorskú monografiu z dejín 
umenia a historickej archeológie. V rokoch 1861 až 1872 
vydával viacero maďarských archeologických časopisov. Jeho 
zásluhou sa roku 1876 konal 8. 
medzinárodný kongres archeológov 
a antropológov v Budapešti. 

Uznávaný vedec zanechal nezma-
zateľnú stopu vo viacerých oblas-
tiach vedeckého a kultúrneho života 
Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy 
a jej okolia a v petržalskom parku 
založil botanickú záhradu. Pri 
príležitosti 9. putovného zjazdu 
uhorských lekárov a prírodovedcov 
v Bratislave inicioval vydanie pub-
likácie o meste a jeho okolí, v ktorej upozornil na jeho 
významné archeologické pamiatky. Bol spoluzakladateľom 
Mestského múzea v Bratislave a Východoslovenského múzea 
v Košiciach.  

Jeho práca o starých nástenných maľbách obsahuje maľby 
z 27 slovenských kostolov, zo 102 reprodukcií sakrálnych 
malieb je 34 zo Slovenska. V knižných publikáciách, štúdiách 
a článkoch sa zaoberal archeologickými náleziskami (nálezy v 
okolí Nového Mesta nad Váhom a Očkova, v jaskyni Skalka 
pri Trenčíne) a historickými pamiatkami na Slovensku 
(pamiatky Gemeru, strieborné artefakty z Hlohovca, cenové 
predpisy v Komárne). Prispieval nielen do slovenských, ale aj 
do zahraničných periodík, najmä maďarských. 

Florián František Rómer zomrel 8. marca 1889 vo Veľkom 
Varadíne. V roku 1873 bol vyznamenaný rytierskym krížom 
Radu železnej koruny 3. triedy. 

www.cas.sk 14.04.2015 
pomocná evidencia 609/1/2015 
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Druhá svetová vojna je pre mnohých len históriou, hoci 

ešte naši starí rodičia ju prežívali na vlastnej koži. Pozrite sa 
na ňu očami detí. Ako ju prežíval, vyrozpráva Štefan Mrázik. 

Vojna nie je čiernobiela. A spomienky na ňu bývajú 
rovnako bolestné ako úsmevné. Najmä ak máte deväť rokov. 
Presne toľko mal na konci najväčšieho konfliktu minulého 
storočia Štefan Mrázik. „Bývali sme v domčeku neďaleko 
fary, kde si nemecká posádka urobila veliteľstvo. Farárovi 
nechali len jednu kanceláriu, tam mal úrad, a zvyšok zabrali,“ 
rozhovorí sa rodený Soblahovčan. 

Dedinku neďaleko Trenčína si vyhliadli aj zo strategických 
dôvodov a obohnali ju sieťou zákopov. „Všetci práceschopní 
chlapi, aj môj otec, museli ísť kopať. Naverbovali aj mužov z 
okolitých dedín, z Mníchovej Lehoty, Kubrice, Kubrej či 
Trenčianskej Teplej, každý dostal určitý úsek a musel 
pomáhať. Budovali sa zákopy, guľometné hniezda a celkovo 
sa zabezpečovalo okolie.“ 

Ako deti ich však viac ako zákopy priťahovali kone. „V 
každom dome ubytovali nejakého nemeckého vojaka. Ten náš 
sa volal André, teda ako Ondrej, a mal na starosti kone, ktoré 
ťahali niektoré ťažké zbrane,“ vysvetľuje. „Boli to vojnové 
zvieratá, vychudnuté až na kosť. Nemci preto kúpili od 
lesníka, ktorý býval asi štyri kilometre nad dedinou, stohy 
sena a ďateliny. A keď sa Andrému nechcelo, nechal nás, aby 
sme ich išli nakŕmiť a napojiť.“  

Pre chlapcov ohromný zážitok – môcť sa s asi jedenástimi 
koňmi prebehnúť na pašu a späť. „Môj otec vtedy robil v 
práčovni v Merine, bývalej Tibergienke v Trenčíne, odkiaľ 
nosil fabrické špagáty. Z tých sme si robili také kurtne – niečo 
ako sedlá s postrojom, lebo koníky mali veľmi kostnaté chrbty 
a my sme mali úplne otlačené zadky,“ smeje sa. 
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Hitler, Stalin, alles kaputt! 
Nemec v dome zvyčajne neveštil nič dobré, no Štefan 

Mrázik nespomína na Andrého v zlom. „Bol taký rodinný typ, 
v dedine neďaleko Drážďan mal dom a blízkych, niekedy nám 
ukazoval ich fotky. A ja som mu chodieval po obed.“ Vojaci 

mali totiž zakázané 
brať jedlo od 
miestnych. Najmä z 

bezpečnostných 
dôvodov. 

„V Konzume v 
strede dediny mali 
poľnú kuchyňu a tam 
si chodili po prídel. 
Keď nešiel André, dal 

mi jeho ešus a ja som bol po jeho porciu,“ vysvetľuje. Jedálni-
ček nemeckých vojakov vraj väčšinou tvorilo konské mäso. 
„Robili rôzne guláše a k tomu knedle alebo chlieb. Navrch 
vždy dali niečo ako šípkový lekvár alebo zavárané ovocie,“ 
hovorí. A práve táto sladká „mlsota“ bývala pre malého 
Števka odmenou. „Zvyšok putoval prascom, pretože naša 
mama vždy navarila aj pre Andrého.“ 

Práve po jednom spoločnom obede sa odohrala scéna, ktorá 
aj dnes vháňa Štefanovi do očí slzy. „André dostal list a keď 
ho otvoril, zostal ako obarený,“ spomína. „Držal v rukách 
fotky svojej rodiny a plakal. A my s ním. Ukazoval nám tie 
obrázky a hovorí, ja už nemám nič.“ 

Všetci jeho blízki zahynuli pri veľkom bombardovaní 
Drážďan vo februári 1945. „Potom sa zrazu prudko postavil a 
vytasil ostrý bodák, čo mal pri sebe. Myslel som si, že sa vari 
zabije. Skríkol: Hitler, Stalin, alles kaputt! a rozpáral si 
vojenský kabát odvrchu až dole.“ 
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Mať svojho Nemca aj partizána 
Ak sa na Slovensku traduje, že každá rodina mala počas 

vojny svojho Nemca aj partizána, tak u Mrázikovcov to platilo 
stopercentne. Rovno pod nosom Andrého totiž behala aj malá 
Táňa – sestra ukrajinského partizána, ktorý bojoval v skupine 
Miloša Uhera na Javorine. „Bola asi o dva roky staršia odo 
mňa, spolu sme pásavali husi. Jej brat Siavuša robil spojku 
Uherovi a neskôr, keď ho zastrelili, aj novému veliteľovi 
skupiny Dibrovovi,“ vyratúva Štefan Mrázik. 

Malú sestru ukryl medzi dedinčanov. Mimochodom, k 
partizánom utiekol aj brat jeho mamy. Ako to, že si ukrajinské 
dievčatko nikto nevšimol? „Bola nás kopa detí, takže sa medzi 
nami stratila. A nikto ju neprezradil,“ dôvodí. 

Dedina pomáhala partizánom, ako sa dalo. Podľa 
Štefanových slov používali dômyselný zlepšovák. „Gazdovia, 
čo mali vozy a kone, chodievali akože na drevo do lesa. Na 
voze mali vždy veľký bútľavý buk a doň ukrývali slaninu, 
cukor, zemiaky, chlieb a vôbec potraviny, ktoré vyzbierali 
medzi ľuďmi.“ 

Smrť v kameňolome 
To sa však už vojna preklápala do posledných mesiacov a 

pomer síl sa začínal meniť. Ešte pred odsunom Nemcov sa 
chlapec stal svedkom udalosti, ktorá sa mu navždy vryla do 
pamäti. „Chodievali sme pásť husi na Zelničky. Hrali sme sa 
ako obyčajne mýto, keď do kameňolomu, ktorý bol kúsok 
povyše, zamierili tri veľké nákladné autá,“ spomína Štefan 
Mrázik. 

Nenápadne sme sa prešmykli na vrch kopca a ukrytí v tráve 
sledovali dianie pod sebou. „Z áut povyháňali ľudí, potom 
vyšla popravná čata, jedna, druhá tretia. Nahnali ich do 
kameňolomu... a postrieľali ako také barany...“ zlomí sa mu 
opäť hlas. „Jedna Židovka chcela ochrániť dieťa, čo mala v 
náručí. Veliteľ čaty ho napichol na bodák a odhodil,“ opisuje 
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hrôzostrašný obraz. „Viem, že som sa na druhý deň po tom 
zobudil s krikom. Mama sa ma pýtala, čo sa stalo a ja na to, že 
sa mi snívalo o tých ľuďoch. Tak ma všelijako tíšila a 
upokojovala, ale dodnes sa o tom veľmi, veľmi ťažko hovorí.“ 

Vši mu zachránili život 
No Nemci museli zakrátko sami utekať. Blížil sa totiž front 

a s ním ruská presila. „Boli sme schovaní v takej pivnici 
neďaleko od domu, natlačení ako haringy. Mali sme tam 
nanosené jedlo a počúvali, ako svištia naokolo míny. Úplne 
rozmlátili strechu kostola, no nám sa, našťastie, nič nestalo,“ 
opisuje. A potom prišli Rusi. 

„Najprv chodili po dome a zhľadúvali: kde je partizán, kde 
je fricko? Potom si políhali, kde sa len dalo. Boli strašne 
špinaví a na smrť unavení. Spali doslova postojačky alebo 
hocikde na dlážke. Keď som po nich behal, lebo som sa inak 
nevedel dostať z domu, vôbec nereagovali.“ 

S osloboditeľmi mali aj menšiu potýčku. Jeden z nich totiž 
od Štefanovho otca pýtal vodku. Nástojčivo. „Začal byť hrubý 
a dokonca otca fyzicky napádať. Vtedy sa postavil môj brat 
Rudo, inak vyslovený dobrák, a zrazil ho k zemi.“ Išiel sa tiež 
sťažovať k veliteľovi.  

„Ten vojaka sfackal, odobral mu zbraň a musel sa ísť 
ospravedlniť,“ spomína. 

Drsné spôsoby videl Štefan Mrázik, aj keď prišiel rozkaz 
pohnúť sa ďalej na Trenčín. „Veliteľ vojakov budil dosť 
nevyberane – kopancami. A bolo mu jedno, kam ich zasiahne. 
Potom dostali rum, najesť a odišli smerom na Brány. 

“ Iba jeden z nich neprežil. Museli totiž prejsť úsekom, kde 
boli priamo na muške nemeckému guľometnému hniezdu. 
„Prežil jediný. Tomu museli z boku vyoperovať celú guču vší, 
ktoré mal úplne zažraté do tela, takže zostal u nás. Ostatní 
všetci padli,“ hovorí. 
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Ceruzky a arašidové maslo 
Front prešiel a na časy tesne po skončení má Štefan Mrázik 

napriek všeobecnému nedostatku skôr úsmevné spomienky. 
„Po odchode Rusov prišli dodávky UNRRA od Američanov. 
Boli tam čokolády, výborné konzervy s fazuľou či arašidové 
maslo. A prvýkrát v živote som videl ceruzku, ktorá mala na 
druhom konci gumu,“ smeje sa. 

A ako vystrihnutá z filmu Obecná škola je aj posledná 
spomienka. „Nemci mali nad Soblahovom sklady a keď odišli, 
chodili sme tam rabovať.“ Čo? Zbrane – guľomety, pušky, 
náboje. „Nad cintorínom bola kaplnka, tú sme si otvorili 
zboku a pod katedru, z ktorej kázal farár, sme ich poskrývali. 
A potom si chodili z času na čas s bratmi zastrieľať.“ 

www.sme.sk 26.04.2015 
pomocná evidencia 680/1/2015 
 
Vo štvrtok 15. mája uplynulo 295 rokov od narodenia 

fyzika, matematika, vynálezcu a astronóma svetového 
významu Maximiliána Hella . 

Máloktorý učenec natoľko posilnil pokrokovú vedu ako 
práve slovenský rodák 
Maximilián Hell. Už počas 
svojho života sa zaradil 
medzi popredných astro-
nómov 18. storočia. Ok-
rem výnimočných výsled-
kov vedeckého bádania sa 
zaslúžil aj o vybudovanie 

niekoľkých hvezdární a observatórií v rôznych krajinách 
a mestách Európy. Maximilián Hell sa narodil 15. mája 1720 
v Štiavnických Baniach (vtedajší Windschacht) do rodiny 
strojmajstra a konštruktéra Mateja Kornela Hella. Vyrastal v 
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mnohopočetnej rodine, keďže jeho otec sa druhýkrát oženil, 
mal dohromady až 21 súrodencov.  

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bystrici požiadal o 
prijatie do jezuitského rádu a v roku 1738 nastúpil v Trenčíne 
do dvojročného noviciátu. Na jeseň 1740 zložil rehoľné sľuby 
a o rok neskôr odišiel študovať na jezuitské kolégium do 
Viedne filozofiu, logiku a prírodné vedy. Po vysvätení za 
kňaza v roku 1750 pedagogicky pôsobil v Levoči, Banskej 
Bystrici a v Trnave. V roku 1752 ukončil štúdium na 
univerzite vo Viedni, kde bol promovaný za doktora filozofie 
a následne odišiel do rumunskej Kluže, kde okrem 
prednášania matematiky, fyziky a astronómie vybudoval 
hvezdáreň. Osobitnú zásluhu má Maximilián Hell aj na 
vybudovaní hvezdární v Trnave, Budíne a v Jágri.  

V roku 1755 za čias panovníčky Márie Terézie sa stal 
riaditeľom novozaloženého cisárskeho observatória vo Viedni 
a profesorom mechaniky na viedenskej univerzite. 
Observatórium sa pod jeho 
vedením stalo centrom 
prírodovedeckého bádania. Robil 
pozorovania planét, Slnka, 
Mesiaca a hviezd, verejné 
prednášky a udržiaval styky s 
vedeckým svetom, najmä s 
astronómami. Observatórium 
riadil celých 37 rokov. 

Najväčšou udalosťou v živo-
te Maximiliána Hella ako 
astronóma bola expedícia za 
severný polárny kruh na dánsky 
ostrov Vardö, kde pozoroval prechod Venuše popred slnečný 
disk. Expedícia dosiahla vynikajúce výsledky, ktoré neskôr 
vedecké kruhy vysoko ocenili. Maximilián Hell potvrdil svoj 
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predošlý objav, že Venuša nemá žiadny mesiac, na tú dobu 
veľmi presne vypočítal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť 
Slnka od Zeme.  

Priekopnícke sú jeho výskumy v oblasti polárnej žiary a 
magnetického poľa. Maximilián Hell skúmal aj morský odliv 
a kvadratúru kruhu. Podal obraz o prírodných pomeroch 
Nórska, Fínska a vôbec oblastí Severného mora – o 
geologickej skladbe, riekach, mori, flóre a faune, o príčinách 
svetielkovania mora a o hospodárskych pomeroch týchto 
oblastí.  

Zvlášť významné z jeho publikačnej činnosti sú 
astronomické ročenky Ephemerides Astronomicae ad 
meridianum Vindobonensem, ktoré až do smrti vydával 
od roku 1757. Uznávaný astronóm bol členom mnohých 
učených spoločností v Paríži (Francúzsko), Štokholme 
(Švédsko), Bologni (Taliansko), Kodani (Dánsko), Göttingene 
(Nemecko), Trondheime (Nórsko) a v Londýne (Veľká 
Británia). Spolupracoval s britskou Royal Society (Kráľovská 
spoločnosť) a v roku 1790 mu udelili Rád britskej vlády za 
vedecké práce. 

Vedec Maximilián Hell zomrel 14. apríla 1792 na zápal 
pľúc, pochovaný je v Maria Enzersdorfe pri Viedni. Záujem o 
jeho život a dielo ožil v roku 1970, keď ho pri príležitosti 250. 
výročia narodenia UNESCO zaradilo do kalendára výročí 
významných osobností. Po tomto velikánovi svetovej 
astronómie je pomenovaný aj kráter na Mesiaci s priemerom 
33,3 km a planétka (3727) MAXHELL.  

V súčasnosti nesie meno tohto významného slovenského 
rodáka aj Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom. O 
zachovanie a šírenie povedomia o ňom sa snaží aj občianske 
združenie Maximilián Hell. 

www.cas.sk 17.05.2015 
pomocná evidencia 845/1/2015 
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S výnimkou Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, 

ktorého korene siahajú až do polovice 17. storočia, je dnešná 
Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Trenčíne 
najstaršou strednou školou v meste a jednou z najstarších v 
celom Trenčianskom kraji. Zriadil ju už v roku 1884 ako prvú 
Učňovskú školu Juraj Boček a v minulom roku oslávila 130. 
výročie svojho založenia. 

Učňovské školy sa zriaďovali pri počte minimálne 40 
žiakov. Poskytovali žiakom základné vedomosti všeobecného 
a odborného charakteru. Vyučovacími predmetmi boli 
rysovanie, kreslenie, počty, kalkulácie, účtovníctvo a 
maďarský jazyk. Učni získavali potrebné zručnosti prácou v 
dielňach. 

Po skončení štúdia získali kvalifikáciu z predmetov ako 
písomnosti, živnostenské počty, živnostenské účtovníctvo, 
kreslenie a odborné rysovanie, občianska náuka a technické 
čítanie, uvádza sa v historických materiáloch o škole. 

Škola mala pri svojom vzniku 42 žiakov, o dva roky ju 
navštevovalo už 112 žiakov. Sídlila spočiatku v budove 
Štátnej ľudovej školy na Ulici 1. mája, neskôr v budove 
bývalej meštianskej školy na terajšom Mierovom námestí. 

Od roku 1945 sa vyučovalo v bývalej Židovskej ľudovej 
škole, od roku 1964 aj v dvoch vojenských barakoch v terajšej 
trenčianskej mestskej časti Kubra, kde bolo 12 učební. Až v 
roku 1966 sa začalo vyučovať v novopostavenej budove na 
Jilemnického ulici v terajšom pavilóne A. 

Vďaka rastúcemu záujmu o školu jej kapacita 
nepostačovala, žiaci sa museli učiť aj vo viacerých budovách v 
Trenčíne a dva dni v týždni aj popoludní. Neskôr ku škole 
pristavili ďalšie dva pavilóny, telocvičňu, jedáleň, tenisové 
kurty a na Jilemnického ulici vyrástol moderný školský areál. 
Trenčania nenazvú školu inak, ako Jilemák. 
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Dnes školu navštevuje okolo 850 študentov, zameraná je 
predovšetkým na hotelierstvo, gastronómiu, podnikanie a 
služby. 

www.sme.sk 18.05.2015 
pomocná evidencia 847/1/2015 
 
Skautské oddiely na území terajšieho Slovenska vznikali 

ešte pred prvou svetovou vojnou v rámci Rakúsko-Uhorska. 
Zakladali ich katolícki kňazi - profesori, inšpirovaní britským 
skautingom Baden-Powella. Jeden z prvých skautských 
oddielov na Slovensku 
bol v júni 1915 založený 
v Trenčíne na Kráľov-
skom vyššom rímsko-ka-
tolíckom piaristickom 
gymnáziu. 

Prvý skautský oddiel 
na Slovensku vznikol v 
Komárne v roku 1913. 
Trenčiansky oddiel začal svoju činnosť 1. augusta 1915. 
Gymnázium sídlilo v budove kláštora rehole piaristov na 
hlavnom námestí, vchod bol aj cez romantickú kamennú 
bránku z Maršovského (teraz Palackého) ulice. Prvý skautský 
oddiel v Trenčíne založili Imre Szabó, ktorý na gymnáziu 
vyučoval kreslenie a zemepis, a nadporučík Pavol Orbán, 
príslušník tunajšieho 15. honvédskeho pluku, ktorý 
na gymnáziu vykonával predvojenskú prípravu. Členmi 
oddielu boli Gabriel Rieger, Koloman Molčan, Rudolf 
Paldan, Štefan Molčan a František Tiso. Ďalšie mená 
nepoznáme. 

„Vychádzam z údajov odovzdávaných v Trenčíne tradíciou 
z generácie na generáciu. Žiaľ, odovzdávanie bolo zrejme nie 
vždy v písomnej forme a už vôbec sa neprenášali údaje 
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o prameňoch,  nieto ešte samotné pôvodné pramene,“ priblížil 
Vojtech Brabenec, člen Historickej komisie Slovenského 
skautingu, ktorý problematike venoval samostatnú štúdiu a 
spolu s ďalšími regionálnymi zaujímavosťami ju zverejnil na 
svojej webovej stránke (www.trencan.6f.sk). Autor pri 
odovzdávaní tradície trenčianskeho skautingu predpokladá 
túto generačnú postupnosť aj s charakteristickými menami: F. 
Tiso, Š. Molčan, K. Molčan, G. Rieger, Horký, Slotík, F. 
Gašparík, Š. Androvič. 

www.vkmr.sk 28.06.2015 
pomocná evidencia 1124/1/2015 
 
Podľa archeológa Milana Hor ňáka je Považie 

fenomenálnym priestorom pre slovenskú archeológiu. Za 
sebou má viac ako 150 výskumov, pričom koncentráciu 
pravekých hradísk a hrobov z doby rímskej v našom regióne 
označuje za unikátnu.  

Aké najvýznamnejšie výskumy ste na Slovensku robili? 
„Mám za sebou viac ako 150 výskumov. Medzi 

najvýznamnejšie patrí Čachtický hrad, kde sme začali 
s výskumom vôbec ako prví archeológovia. Teší ma tiež, že 
som mal to šťastie robiť výskum pod hradnou skalou 
v Trenčíne pri obnove hotela Elizabeth. Zaujímavý bol nález 
veľmi bohatého pohrebiska zo staršej doby bronzovej 
v Melčiciach, ktoré má takmer štyritisíc rokov. Veľmi 
zaujímavé, mystické miesto z duchovného, ale aj 
archeologického hľadiska je benediktínsky kláštor pri Skalke 
nad Váhom.“ 

Ktorá je vaša obľúbená destinácia? Kam sa rád 
vraciate? 

„Srdcová záležitosť je práve Skalka nad Váhom. Tu nájde 
človek pokoj, robí si takú romantickú archeológiu. Na druhé 
miesto by som dal Čachtický hrad. Tretie miesto sú praveké 
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hradiská na Považí – práve tu sa ukazuje význam Považia pre 
historický vývoj Slovenska.“ 

Ktoré sú to ? 
„Napríklad Trenčianske Bohuslavice, je to môj najhorúcejší 

kandidát na mýtické Laugaricio, významné sú aj hradiská 
v Košeci, nad Mikušovcami, ale aj hradisko v Skalke nad 
Váhom na kopci nad diaľnicou. Počas jeho fungovania bola 
Skalka centrom okolia už v staršej dobe bronzovej, v období 
Keltov, ale aj Veľkej Moravy. Začiatkom minulého storočia tu 
boli nájdené aj základy kostola z obdobia Veľkej Moravy. 
Toto centrum sa po zániku Veľkej Moravy presunulo na 
hradný kopec do Trenčína.“ 

Aké sú špecifiká trenčianskeho regiónu? 
„Je to v prvom rade strategická poloha. Prirodzená 

komunikácia medzi Moravou, smerom na Ponitrie a Pohronie, 
ale aj medzi severom a juhom po rieke Váh. Ukazuje sa, že 
okolie Trenčína bolo významné už od paleolitu – svedčia 
o tom nálezy pri Zamarovciach, Opatovej, Dobrej, a tiež nové 
nálezisko pri Trenčianskej Turnej z mladšej doby kamennej. 
Tieto nálezy sú fenomenálne, prekvapili nás.“ 

Spomínali ste praveké pohrebiská a hradiská, čím sú 
v našom kraji výnimočné? 

„Pohrebisko v Melčiciach dokazuje kontakty s Baltom – 
našli sa tu jantárové koráliky, ktoré sa u nás bežne 
nevyskytujú. Krásne sú aj keltské nálezy v okolí Drietomy, 
sošky býčkov, kultových predmetov. Zaujímavé sú aj kostrové 
hroby púchovskej kultúry z doby rímskej. Na Slovensku 
máme celkovo šesť hrobov, z toho je päť z Považia.“ 

V akom stave je archeológia na Slovensku? 
„Archeológia sa v súčasnosti borí s troma základnými 

problémami. Najväčším sú vykrádači, ktorí s detektormi 
kovov vykrádajú náleziská. Nie je pritom problém len 
chýbajúci predmet, ale aj zničené nálezové okolnosti 
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a súvislosti, v akých sa predmet nachádzal. Keď nájdete mince 
a donesiete ich archeológovi, prvá otázka bude – je to 
zakopaný ojedinelý nález, alebo je to súčasťou nejakej dielne, 
ktorá môže byť z hľadiska významu celého regiónu veľmi 
dôležitá? 

Druhý problém je širšie podvedomie, že ak niečo ľudia 
nájdu a zavolajú archeológov, tak im prídu rozkopať celú 
záhradu. Nie je to tak. Ak ide o náhodný nález, má právo na 
nálezné. Nálezné určuje súdno-znalecký posudok, najviac na 
Slovensku to bolo 30-tisíc eur za nález pokladu novovekých 
mincí v blízkom okolí Bratislavy. 

Tretia vec – zákon určuje povinnosť stavebníkov 
zabezpečiť archeologický výskum, aby sa zamedzilo 
potenciálnemu ničeniu pamiatok. Komunikácia so 
stavebníkmi je niekedy zložitá, považujú nás za nutné zlo, 
ktoré zdržuje stavbu. Deje sa to však  vo vzájomnej 
komunikácii.“ 

www.sme.sk 11.09.2015 
pomocná evidencia 1479/1/2015 
 
Bolo ich sedem. Po skončení druhej svetovej sa v Trenčíne 

stretávali na brehu Váhu. Mali spoločnú záľubu, boli to 
vodáci. Vyznávali skautské zásady, ale doba im nepriala. Po 
prevrate v roku 1948 im skauting zrušili. Oni sa ale s novým 
režimom nezmierili. Chceli s ním bojovať a začali tým, že 
vyhodili do vzduchu dve veľké červené hviezdy nad 
Trenčínom. Ale potom museli ujsť. 

Dušan Šinský (1930), Milan Minárik  (1931), Tibor 
Zaťovič (1931), Vladimír Hronský  (1930), Július Zeleska 
(1933), Alexander Labaška (1931) a Jaroslav Maleček 
(1930). 

Sedem trenčianskych vodákov-skautov. Dnes žije už len 
posledný vymenovaný. A mňa oslovil vnuk Tibora Zaťoviča 
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s tým, že by bol rád, keby nezostala táto história zabudnutá. 
Preto som na jeho podnet spracoval tento príbeh. 

Bola to partia mladých mužov, ktorým učarovala voda, 
a vyznávali skautské princípy. Radi chodili do prírody a zo 
všetkého najradšej splavovali rieku. 

Boli členmi 1. vodáckeho oddielu skautov v Trenčíne. 
Dušan Šinský bol kapitán tohto 
oddielu. Okrem toho si v kop-
coch nad Trenčínom postavili 
chatu, kde sa schádzali. Keď 
komunisti prevzali moc, mali 
chlapci ešte jedno spoločné – 
nenávideli nový režim. Nielen 
preto, že im komunisti zrušili 

skautskú organizáciu. Nad Trenčínom začali svietiť červené 
hviezdy a to sa im nepáčilo. 

Skupina mala zbrane a výbušniny. Keď totiž v roku 1945 
prechádzal Trenčínom 
front, na 6 týždňov sa 
v meste zastavili soviet-
ski vojaci. A tí zháňali 
alkohol. Mládenci im ho 
dodali výmenou za 
vojenský materiál. Takto 
si zaobstarali taliansky 
samopal, pištole a gu-
ľovnicu. Zásoby muní-
cie zakopali do zeme vo veľkej kanvici na mlieko. Výbušniny 
potom použili na likvidáciu symbolu komunistickej moci.  

Na jeseň roku 1949 sa v noci dvaja z nich vyšplhali na 
budovu osvetového strediska v Trenčíne, pripevnili výbušninu 
na podperu, ktorou bola uchytená veľká červená hviezda, 
a pomocou zápalnej šnúry odpálili výbušninu. Červená 

Lodný denník Šinského a Malečka. 

Vpravo OOS s hviezdou, vľavo OV KSS. 
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hviezda vyletela do vzduchu a tlaková vlna povybíjala okná na 
protiľahlom Okresnom výbore Komunistickej strany 
Slovenska. V tom čase bol okresným tajomníkom strany 
Alexander Dubček. Štátna bezpečnosť zúrila. 

Po mesiaci naplánovali likvidáciu ďalšieho komunistického 
symbolu. Zase bo-
la cieľom červená 
hviezda, tentoraz 
umiestnená na 
streche Trenčian-
skeho hradu, ktorá 
svietila na mesto. 
Ľudia vtedy Tren-

čín prezývali „Betlehem“.  
Tibor Zaťovič s Alexandrom Labaškom vyliezli na hradnú 

vežu a na podperu umiestnili dvojnásobné množstvo 
výbušniny. Výbuch bolo počuť po celom meste a hviezda 
zostala nad mestom visieť na ohnutej podpere. Visela tak asi 2 
mesiace, pretože sa všetci báli vyliezť na poškodenú vežu. 
Bola dobre viditeľná aj z vlakov prechádzajúcich Trenčínom 
a cestujúci sa na ňu nezabudli pozerať. 

Po tom, čo sa museli pobiť o svoju klubovňu so zväzákmi, 
už pochopili, že v tejto 
republike pre nich nie je 
miesto. A začali plánovať 
útek. Z amerického infor-
mačného strediska, ktoré 
vtedy ešte v Bratislave 
fungovalo, získal Jaroslav 
Maleček mapu okupač-
ných zón v Rakúsku. Ďal-
šie mapy získali chlapci v Trenčíne, ale tie neboli presné. To 
sa im potom pri úteku vypomstilo. 

Na chate. 

Klubovňa. 
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2. júla 1950 sa sedem mladíkov vydalo na cestu. Výpravu 
naplánovali na takzvaný Slovanský deň, pretože mali 
informáciu, že ten deň sa veľa policajtov z hraníc stiahne na 
oslavy na Devíne. V batohoch si so sebou niesli okrem iného 

aj výbušniny a zbrane. Vyzerali ako vodáci. 
Vlakom sa dostali na južnú Moravu do 
Vranova nad Dyjí a v noci na 3. júla 1950 
prekročili hranice do Rakúska. Ešte na nich 
nestála „železná opona“, ale Rakúsko bolo 
okupované a čakal ich dlhý pochod do 
americkej zóny, ktorá sa začínala až pri Linzi. 
Bola to riskantná cesta. Hocikde ich mohli 

zadržať vojaci sovietskej armády. A od rakúskych žandárov 
hrozilo, že ich Rusom odovzdajú. Potom by ich čakalo 
vrátenie do Československa. 

Rakúskym územím postupovali len v noci, cez deň sa 
skrývali v hlbokých lesoch. Putovali už niekoľko dní, nohy 
mali plné pľuzgierov a nálada tiež nebola 
najlepšia. 9. júla dorazili do obce Arbesbach 
a Jaroslav Maleček večer zaklopal na dvere 
jedného odľahlého domu za obcou. Domáci sa 
zľakli, ale dali mu vodu. Dozvedel sa však zlú 
správu. Do americkej zóny im ešte zostávalo 
prejsť 70 kilometrov. Chlapci sa vrátili do lesa 
a uložili sa na spánok. 

Prebudenie na ďalší deň ráno bolo nečakané. Obkolesili ich 
rakúski žandári. Asi si mysleli, že sa v lese 
skrývajú ďalší banderovci. Keď žandári mladých 
Slovákov prekvapili v spánku, ich vodca Dušan 
Šinský stihol vyskočiť na nohy, ale rakúsky 
žandár zareagoval skratovo. Vystrelil bez vý-
strahy na Dušana dve rany. Jedna ho zasiahla pod 

krkom a druhá do srdca. Bol na mieste mŕtvy. 

Dušan Šinský 

Jaroslav Maleček 

Vladimír Hronský 
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Zvyšných šesť mladíkov žandári odviedli a odovzdali ich 
sovietskym vojakom. Tí ich uväznili v pivnici na zámku 

v rakúskom Sankt Pöltene. Po týždni 
neustálych výsluchov v podzemí ich previezli 
na hraničný priechod v Českých Veleniciach 
a 15. júla 1950 odovzdali československým 
pohraničníkom. Prevzal ich veliteľ 
pohraničnej stanice, každého osobne 
kopancom. 

Nasledoval prevoz do väznice v Českých 
Budějoviciach a po týždni ich eskortovali do 
Bratislavy. Tu ich vo väzení na policajnom 
riaditeľstve vyšetrovala Štátna bezpečnosť. 
Našťastie ich nemučili ani nebili. S mučením 
sa ale stretli u iných spoluväzňov. Jaroslav 
Maleček napríklad spomína, ako eštébáci 
v noci odnášali na výsluch jedného zo Žin-
gorovej skupiny a potom ho prinášali naspäť nariekajúceho 
s dobitými pätami. 

9. decembra 1950 skupinu v Bratislave súdili za velezradu. 
Podľa spomienok účastníka prokurátor šalel, sudca si niečo 
čítal, prísediaci spali, mamy mládencov plakali a strážiaci 
esenbáci boli ostražití. Neprišli im na tie do vzduchu 
vyhodené červené hviezdy v Trenčíne.  

Mladíci na súde tvrdili, že 
sa po príchode do americkej 
zóny nechceli prihlásiť ako 
politickí utečenci. Ich cieľom 
bolo údajne odísť do Kanady 
a postaviť si tam v lese chatu. 

Súd však ich tvrdeniam veľmi neveril. V rozsudku sa uvádza, 
že „…obvinení sa spolčili k pokusu zničiť ľudovodemo-
kratické zriadenie republiky zaručené ústavou, čin velezrady 

Tibor Zaťovič 

Milan Minárik 

Americká zóna v Rakúsku. 
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je dokonaný už samým spolčením.“ Obvinení mali 
poľahčujúce okolnosti spočívajúce v ich mladistvom veku a že 
čin spáchali „pod vplyvom dobrodružnej povahy“. Súd preto 
použil právo mimoriadneho zmiernenia trestnej sadzby za 
uvedený trestný čin. 

Všetci dostali zhruba 6-ročný trest odňatia slobody, k tomu 
peňažitý trest a skonfiškovali im majetok. Zároveň ich na 5 
rokov zbavili občianskych práv. Neplnoletý Július Zeleska 
dostal polovičný trest a poslali ho do polepšovne. Ostatní si 
trest odpykávali v uránových baniach v Jáchymove. Zo šestice 
žije už len jeden, minimálne štyria z nich zomreli na rakovinu. 

Dušana Šinského pochovali tam, kde zahynul. V rakúskej 
obci Arbesbach sa o to postaral 
tamojší farár. Miestni obyvatelia 
sa o Dušanov hrob stále starajú 
a celá dedina príbeh Dušana 
Šinského pozná. Nezabudli, že 
mladý Slovák tam našiel svoju 
smrť po udaní miestneho oby-
vateľa.  

Dušanova rodina zo Sloven-
ska dala po nežnej revolúcii na 
jeho hrobe postaviť pomník 
a každoročne miesto navštevujú. 
Mládenci zo skupiny Dušana 
Šinského si sľúbili, že na jeho 
pamiatku dajú svojim prvoro-
deným synom jeho meno. A tak 

sa postupne narodilo niekoľko Dušanov… 
„Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju 

vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“ 
(Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 13, bod 2) 

Hrob Dušana Šinského v Arbesbachu. 
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Občanom žijúcim v Československu bola v rokoch 1948-
1989 odopieraná jedna zo základných ľudských slobôd. Na 
hranici neslobody umierali ľudia, ktorí sa snažili svoju 
slobodu naplniť. 

www.dennikn.sk 02.11.2015 
pomocná evidencia 1700/1/2015 
 
TASR publikovala rozsiahly rozhovor s publicistom a 

historikom Pavlom Dvořákom. Do kroniky sme z neho 
vybrali časti, ktoré sa týkajú Trenčína. 

Narodili ste sa v Prahe a v zime 1939 sa vaša rodina 
presťahovala do Bratislavy. Boli ste vtedy síce malý 
chlapec, ale utkvelo 
vám niečo v pamäti z 
vojnovej a povojnovej 
Bratislavy? 

„Na vojnové uda-
losti si spomínam, mal 
som už osem rokov. 
Boli sme vtedy v Tren-
číne a naši otcovia 
zabezpečovali pivnicu, aby sme sa mali kde skryť. Predtým 
sme v rokoch 1943 a 1944 asi trištvrte roka bývali 
v Budmericiach. Náš otec pracoval v Bratislave a chodil za 
nami. Vtedy neboli voľné víkendy, vracal sa na nedeľu. 
Pamätám si na prvé bombardovanie a tie strašné chýry 
o stovkách až tisíckach mŕtvych. Strašne sme sa vtedy báli 
o nášho otca, lenže on nám nemal dať ako vedieť, že prežil.“ 

Spomínali ste Trenčín a Budmerice. Váš otec pracoval 
v Bratislave, ako sa zvyšok rodiny dostal do Trenčína 
a Budmeríc? 

„Do roku 1943 sme bývali v Bratislave na Šafárikovom 
námestí, ale potom vláda vyzvala obyvateľov, aby matky 
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s deťmi odišli na bezpečnejší vidiek. Rodičia našli 
v Budmericiach jednu izbu, do ktorej sme sa s mamou 
a mojím bratom na istý čas nasťahovali. Do Trenčína sme 
zrejme odišli za lepším bývaním. V Budmericiach sme mali 
traja jednu izbu, v Trenčíne byt, aj keď v ňom bývali tri 
rodiny. Tam som chodil do ľudovej školy, respektíve 
nechodil, lebo už bolo nebezpečné posielať deti do školy. 
Pamätám si na to, ako nás varovali, že keď budeme počuť 
charakteristický zvuk míny, tak sa máme hneď hodiť na zem. 
Aj na to, ako sa pred prechodom frontu ľudia báli, že Nemci 
budú brať mužov na zákopy, tak všetci ušli do Breziny. Tam si 
nad starým kameňolomom vytvorili miesto, z ktorého bolo 
vidno na naše okno. Bol taký dohovorený signál, že keď bol 
fikus v okne, tak tam neboli Nemci a mohli sa vrátiť, prípadne 
sa prísť najesť.“ 

Mnohí si však pamätajú aj zverstvá, či už rabovanie 
alebo znásilňovanie, ktorého sa dopúšťali Rusi, za čo si 
vyslúžili pomenovanie posledný dobytok Európy. Stretla sa 
aj vaša rodina s niečím podobným? 

„V našom dome, kde sme bývali, na prvom poschodí 
preväzovali, predtým ako ich previezli do nemocnice, tých, 
ktorí utrpeli zranenie na fronte. V okolí bývali ruskí lekári, 
chodili k nám, hrali sa s deťmi. Niekedy nám dávali patróny, 
na čo keď prišiel môj otec, tak skoro omdlel. Tí ľudia tiahli 
roky frontom, tak sa od nich nedalo čakať, že budú mať 
vyleštené topánky. Mnohí z nich prežili hrozné veci. 
V Trenčíne k nám chodil jeden dôstojník, ktorý nám rozprával 
o tom, ako zavraždili jeho sestry a rozhodol sa, že za každú 
zabije sedem Nemcov. A raz prišiel k nám domov a povedal - 
pomstil som ďalšiu. Príchod Rusov sme videli jednoznačne 
ako príchod slobody. Ľudia sa báli frontu. Nikdy sme ich 
nevnímali ako nebezpečenstvo, a o tom, čo sa dialo vo 
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vtedajšom Sovietskom zväze, sme vtedy nevedeli, to vyšlo 
najavo až za Chruščova.“ 

O Sovietskom zväze ste informácie nemali, ale vedeli ste 
počas vojny o nemeckých koncentračných táboroch 
a o tom, ako v nich väzni končia? 

„Nie. Nemci si na tom dali veľmi záležať. Navyše, na 
Slovensku boli iba pracovné tábory, v ktorých boli podmienky 
lepšie.“ 

V Trenčíne neboli Židia, ktorých by ste poznali a 
ktorých odvliekli?  

„Už boli vtedy preč, aj v Budmericiach, tam sa po vojne 
nevrátil ani jeden. Mali sme príbuzného partizána Karola 
Stráňaia, ktorého zavreli do väzenia v Trenčíne aj s jeho 
manželkou Máriou. Neskôr ho odviezli do koncentráku, čo 
sme vtedy nevedeli a môj otec vyvíjal veľkú iniciatívu na 
záchranu jeho manželky. V noci jazdili po uliciach nákladné 
autá prekryté plachtami. Časť väzňov potom prepustili, ale 
o jeho osude sa nič nevedelo. Po vojne sa potom na Brezine 
objavili masové hroby. Až vtedy sme si uvedomili, čo 
znamenali tie autá jazdiace popod naše okná. V jednom z 
hrobov sa našiel mŕtvy, ktorý mal taký kabát, ako mal 
naposledy on. Ale jedného dňa sa objavil, vrátil sa 
z koncentračného tábora.“ 

www.teraz.sk 15.11.2015 
pomocná evidencia 1726/1/2015 
 
Všetci vedia, ako Ľudovít Štúr približne vyzeral, no nikto 

nevie presne povedať, ktorá z podobizní tohto veľkého muža 
našich dejín je najvernejšia. Zachovalo sa len pár jeho 
zobrazení, ale iba jediná portrétna fotografia. Všetky jeho 
zachované podobizne sú jedinečné, no ktorá je tá pravá? 

Na každom dobovom vyobrazení Štúr vyzerá podobne, no 
pritom vždy trochu inak. Najpoužívanejšou podobizňou je 
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litografia z roku 1861 zhotovená českým umelcom 
Františkom Kolářom - lenže zhotovil ju až po Štúrovej smrti 
na základe fotografie. 

Vznikla, pretože mnoho ľudí chcelo mať portrét miláčika 
slovenského národa zavesený 
doma na pamiatku. Kto mal 
záujem, mohol si litografiu 
v tých časoch zakúpiť za 
70 grajciarov. O tom, že prá-
ve Kolářova litografia naj-
lepšie vystihla Ľudovítovu 
podobu, svedčí aj úryvok 
z listu, ktorý napísal Jozef 
Miloslav Hurban  tesne po 
jej zhotovení. Píše sa v ňom, 
že „Ludevít Štúr je veľmi 
dobre trafený“ a nikto pred-
tým vraj tak hodnoverne jeho 
podobu nezachytil. Stala sa 

preto kultovým zobrazením Štúra, ktoré sa používa dodnes. 
Hoci dobových obrazov so Štúrom je zopár, fotografia 

s jeho portrétom len jediná! Zhotovená bola pravdepodobne 
fotografom Anastasom Jovanovičom vo Viedni, pretože 
rovnakú mal od neho zhotovenú aj Štúrov blízky priateľ J. M. 
Hurban.  

Tieto dve fotografie sú pravdepodobne jediné portréty osôb 
zhotovené technikou kalotypie (fotky na slanom papieri), 
ktoré sa z daného obdobia na Slovensku zachovali. Obe 
pochádzajú z roku 1849 a na svoj vek sú neuveriteľne 
zachované. 

Napríklad fotografia z roku 1849 ponúka zrkadlový obraz, 
je na nej slovenská delegácia vo Viedni. Štúr je na nej 
vyobrazený ako inteligentný a rozhodný mladý muž. 

Litografia pravdepodobne zhotovená A. Jovanovičom. 
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Zaujímavosťou je, že na zadnej strane fotografie sa nachádza 
odkaz jeho najmladšieho brata Janka z roku 1884, ktorým po-
tvrdzuje pravosť foto-
grafie: „Slávny Ludevít 
Štúr dňa 22. decembra 
1855 v Modre sa po-
strelil, spadnúc na po-
lovke prechádzkovej, 
s puškou. Dal som z tej-
to fotografie, ktorá pra-
vá je, doluvziat Cabinet obraz v Rábe. 1884, Janko, brat.“ 

Technika kalotypie však umožňovala neobmedzené 
kopírovanie záberu z negatívu, preto je dosť možné, že táto 
fotografia nebola jediným zhotoveným originálom. Nikto 
nevie, kam sa tajomná podobizeň takmer na sto rokov stratila. 
Objavila sa až pred 34 rokmi.  

„V roku 1981 ju do Múzea Ľ. Štúra v Modre priniesol Ján 
Kudla  z Trenčína. Štúrova mama pochádzala z Trenčína a tam 
aj zomrela. Dokonca Štúrov otec tam istý čas učil. Je možné, 
že táto vzácna fotografia zostala u nejakej vzdialenej rodiny 
v Trenčíne, jej presnú cestu, ako aj tajomstvo, kde sa 
nachádzala sto rokov, nevieme,“ vysvetľuje Pavol Komora, 
kurátor výstavy o Štúrovi na Bratislavskom hrade. 

Okrem jediného portrétu existuje ešte jedna fotografia, na 
ktorej je zachytený Ľudovít Štúr. Je na nej s členmi 
slovenského veľvyslanectva, ktorých prijal cisár a kráľ 
František Jozef I. 20. marca 1849 v Olomouci. Fotografia 
bola zhotovená vo Viedni, kam delegácia odcestovala hneď po 
návšteve panovníka. Odhadovaným autorom je opäť Anastas 
Jovanovič. Záber je vytvorený dagerotypiou a podľa Pavla 
Komoru ponúka zrkadlový obraz. 

www.cas.sk 17.11.2015 
pomocná evidencia 1740/1/2015 

Sto rokov stratená fotografia. 
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V týchto dňoch si pripomíname sté výročie úmrtia Karola 
Jozefa Brančíka, kysuckého rodáka, ktorý pôsobil vyše 40 
rokov v Trenčíne (narodil sa 13. marca 1842 v Starej Bystrici, 
zomrel 18. novembra 1915 v Trenčíne). 

Ako významná všestranná osobnosť patril medzi 
najagilnejších organizátorov vedeckého, ale aj kultúrno-
spoločenského života na Považí. Bol nielen trenčianskym 
župným lekárom, ale aj prírodovedcom 
a múzejníkom. Zaoberal sa najmä zoo-
lógiou a botanikou, vytvoril rozsiahle 
zbierky hmyzu a rastlín. Venoval sa 
však i meteorológii, speleológii, arche-
ológii, histórii a numizmatike, ba aj 
umeniu - hudbe a poézii. Pokladáme ho 
za priekopníka turistiky a popularizátora 
prírodných vied na Slovensku. 

Začiatky turistiky na Považí sú 
spojené s činnosťou Prírodovedného spolku Trenčianskej župy 
založeného roku 1877. Jeho spoluzakladateľom a tajomníkom, 
neskôr predsedom bol Dr. Karol Brančík. Poslaním spolku 
bola predovšetkým prírodovedná činnosť a vlastivedné 
poznávanie prírody, najmä celého Považia, Strážovských a 
Súľovských vrchov, ale aj Malej Fatry. 

Popri prírodovednej a poznávacej činnosti sa náplňou 
spolku stala turistika. V roku 1883 Brančík zverejnil v ročenke 
tohto spolku opis prírodopisnej výpravy, ktorej účastníci 
preskúmali dve jaskyne na Ostrej Malenici. V septembri 1895 
spolu s ďalšími prieskumníkmi a pomocníkmi, medzi ktorými 
nechýbali ani fotografi, navštívil Pružinskú Dúpnu jaskyňu.  

Výsledky bádania zhrnul do príspevku Päť dní 
priekopníckych služieb v záujme turistiky. Z článku je zrejmé, 
že Brančíkovi, okrem speleologického prieskumu a 
archeologického či paleontologického výskumu, išlo aj o 
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lepšie sprístupnenie jaskyne pre návštevníkov. Na to malo 
poslúžiť turistické značenie z Pružiny a úprava cesty - 
chodníka k jaskyni, na čom sa Brančík osobne zúčastnil: 

„Hneď po východe z dediny sme otvorili nádoby s farbami 
a robili sme turistické značky (biele, červené). Po niekoľkých 
minútach sme dorazili k vápenke; odtiaľto cesta od kameňa s 
červenou značkou pokračuje k osviežujúcemu a chutnému 
prameňu, odkiaľ je dobré zobrať si zásoby, lebo vyššie sa 
voda nedá nájsť.  

Cesta teraz pokračuje ďalej do doliny a je pohodlná a dobre 
vyznačená. Práca, ktorá nasledovala, predstavovala najťažšiu 
časť úlohy, pretože bolo treba vytvoriť trvalú cestu v smere, 
kde sa dalo očakávať najmenej ťažkostí. Aj napriek tomu 
práca nebola ľahká, na mnohých miestach bolo nutné presúvať 
masy zeminy a kameňa, aby sme vyplnili priehlbiny a vyniesli 
násypy. Skupinu som rozdelil na dve časti; dvaja muži museli 
ísť dopredu a v smere, ktorý som určil, odstraňovali prekážky 
a znášali okolo ležiace kamene ako základ, ostatní vykonávali 
zemné práce. Nejeden kameň som sám krvopotne dokotúľal a 
krompáčom opracoval, pritom koľkokrát sem a tam som 
prešiel túto cestu.“ 

Zásluhy Karola Brančíka na preskúmaní a sprístupnení 
Pružinskej Dúpnej jaskyne ocenili speleológovia z 
Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy z Považskej Bystrice, 
ktorí podľa neho pomenovali náučný chodník z Pružiny 
Priedhoria, vedúci od Pizzerie pod orechom k tejto 
najznámejšej jaskyni Strážovských vrchov.  

Chodník je dlhý 1940 metrov, má prevýšenie 150 metrov a 
trasu s piatimi informačnými tabuľami vyznačenú zelenou 
značkou. Jaskyňa je otvorená pre verejnosť od 1. mája do 31. 
októbra, treba sa však vopred ohlásiť jaskyniarom e-mailom 
alebo telefonicky.  
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Naposledy v septembri v jaskyni koncertovalo sláčikové 
kvarteto ZUŠ - hudobného odboru z Považskej Bystrice, 
predtým tu spievali napríklad Sima Martausová i Mirka 
Miškechová a pri otvorení náučného chodníka zaznela 
dokonca klavírna skladba - mazurka od samého Karola 
Brančíka. 

Noviny stredného Považia 24.11.2015 
pomocná evidencia 1774/1/2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


