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1. 1. 1873

v Prešove zomrel Jozef Xaver Király, spisovateľ, učiteľ. Základné školy
a gymnázium navštevoval v Prešove. Od roku 1807 člen františkánskej
rehole, kde skončil filozofický a teologický kurz, v roku 1811 vysvätený
za kňaza. Jeho pôsobiská – kaplán a profesor františkánskeho
gymnázia v Prešove, riaditeľ gymnázia v Žiline, v rokoch 1831 – 1833
v Kremnici, gvardián a správca farnosti v Podhradíku, neskôr riaditeľ
gymnázia a učiteľ normálky v Prešove, po roku 1861 na dôchodku v
Prešove. V roku 1862 vyznamenaný zlatým krížom Františka Jozefa I.
Dielo:
Dráma:
Euclio (1817).
Poézia:
Sententiae diversorum auctorum.
Narodil sa 27. 10. 1788 v Prešove.
140. výročie úmrtia, v októbri 225. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 82.

1. 1. 1938

v Prahe zomrel Ferdinand Mačenka (pseudonym František Trn),
školský pracovník, publicista, spisovateľ. Ľudovú školu navštevoval
v Sobotke, gymnázium v Jičíne a napokon študoval na učiteľskom
ústave v Prahe. Jeho pôsobiská – učiteľ v ľudových školách v okrese
Mladá Boleslav, riaditeľ školy v Řivne, poradca neskôr administratívny
riaditeľ školského referátu Ministerstva školstva
a národnej osvety v Bratislave, župný školský inšpektor na strednom
Slovensku. V rokoch 1920 – 1924 riaditeľ meštianskej školy v Novej
Bani.
Tvorba:
Autor fejtónov, poviedok, referátov, reportáží, pedagogických článkov
a odborných pedagogických publikácií.
Próza:
Muzikanti (1919).
Pedagogické publikácie:
Některé vady rodinné výchovy.
Schematismus učitelstva škôl meštianskych a ľudových a detských
opatrovateliek.
Narodil sa 6. 9. 1872 v Sobotke (Česko).
75. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 12.
HINDICKÝ, Jozef, 1992. Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí, s. 23.
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4. 1. 1843

v Žiari nad Hronom zomrel Jozef Belánsky, náboženský spisovateľ,
cirkevný hodnostár. Študoval na gymnáziu v Pešti a v Budíne, teológiu
v Pécsi a vo Váci (všetky Maďarsko). Jeho pôsobiská – rímskokatolícky
kaplán vo vacovskej diecéze, vicerektor, profesor biblických štúdií,
profesor cirkevného práva, rektor bohosloveckého učilišťa vo Váci,
vacovský kanonik, titulárny bačkomonoštorský opát, katedrálny
archidiakon, nitriansky veľprepošt, banskobystrický biskup – v poradí
štvrtý a prvý Slovák na tomto poste.
Činnosť a zásluhy:
Odborník v cirkevnom práve, prísediaci Peštianskej a Novohradskej
súdnej stolice. Podporoval literárne snahy slovenského katolíckeho
kňazstva. Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej mu venoval
vydanie Básní Jána Hollého. Zakladateľ niekoľkých slovenských
cirkevných škôl, materskej škôlky v Banskej Bystrici, zachránil
banskobystrické gymnázium pred zánikom. Podporoval starých
a chorých kňazov, starých učiteľov cirkevných škôl, chudobných
slovenských študentov diecézy.
Venoval prostriedky aj na udržanie sakrálnych pamiatok vo Svätom
Kríži nad Hronom (teraz Žiar nad Hronom), financoval starobinec
v Kremnici. Poskytol drevo sa tehly na výstavbu nových domov vo
Svätom Kríži-Súhrade, po požiari v roku 1829.
Autor cirkevných historických prác, ktoré zostali v rukopisoch.
Narodil sa 20. 6. 1769 v Kysuckom Novom Meste.
170. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 187.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 65-66.

4. 1. 1853

sa v Lemešanoch narodil Karol Krutkovský, hutný inžinier. V rokoch
1875 – 1878 študoval hutníctvo farebných kovov na Baníckej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, v roku 1880 vykonal štátnu
skúšku z hutníctva farebných kovov. Pôsobenie K. Krutkovského –
1878 – 1880 praktikant v Banskej Štiavnici, Kremnici a Tajove, v roku
1880 úradník v mincovni v Kremnici, neskôr úradník hutného úradu v
Tajove, úradník hutného úradu v Smolníku, v rokoch 1882 – 1889
vedúci hutného úradu v Banskej Štiavnici, pokračoval ako hlavný
inžinier Vrchného banského úradu v Zlatne (Rumunsko), v rokoch 1897
– 1907 vedúci centrálnej huty v Banskej Štiavnici, od roku 1889 člen
banskoštiavnickej pobočky Uhorskej geologickej spoločnosti
a Krajinského uhorského baníckeho a hutníckeho spolku, 1897 banský
radca.
Zomrel 23. 7. 1907 v Karlových Varoch (Česko), pochovaný je
v Banskej Štiavnici.
160. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 280.
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5. 1. 1953

sa v Kremnici narodil Vladimír Durbák, sochár, medailér,
vysokoškolský pedagóg. Stredoškolské vzdelanie získal v rodisku, kde
v rokoch 1968 – 1972 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej
škole v Kremnici (teraz Súkromná škola úžitkového výtvarníctva), odbor
umelecký kováč (vyučujúci Milan Ormandík). V štúdiu pokračoval
v rokoch 1972 – 1978 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,
odbor figurálne sochárstvo (profesori J. Kulich, L. Snopek), ktoré ukončil
titulom akademický sochár. Absolvoval študijné pobyty na Accademii di
Belle Arti P. Vannucci v Perugii (Taliansko, 1984) a na Akadémii umení
v Aténach (Grécko, 1988).
Pracovné pôsobiská:
V rokoch 1979 – 1980 pôsobil na Ľudovej škole umenia v Zlatých
Klasoch, 1977 – 1978 odborný inštruktor na Katedre sochárstva na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1978 – 1990 odborný
asistent na tejto katedre, od roku 1990 odborný asistent na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre
výtvarnej výchovy.
Sympóziá:
Účastník V. ročníka Medzinárodného medailérskeho sympózia
v Kremnici (tu vytvoril dvojstrannú razenú medailu a šesť liatych
medailí, 1996) a V. ročníka Medzinárodného sympózia liatej medaily,
plakety a drobnej plastiky v Uherskom Hradišti (1998).
Zastúpenia v zbierkach:
Štátna galéria v Banskej Bystrici, NBS - Múzeum mincí a medailí
v Kremnici, Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti, Vojenské
umelecké štúdio v Prahe, Vlastivedné múzeum Spiša v Spišskej Novej
Vsi a v súkromných zbierkach.
Aktivity v umeleckých združeniach:
Člen Slovenskej výtvarnej únie, výboru Združenia medailérov
Slovenska a člen komisie Národnej banky Slovenska pre schvaľovanie
pamätných mincí.
Ocenenia:
Cena VŠVU (1976), Cena Martina Benku (1978), Cena súťaží
Slovenského fondu výtvarných umení (1985).
Tvorba – sochárstvo, medailérstvo, reliéfy, kresba, maľba a realizácie
v architektúre (kameň, bronz, meď, drevo).
Výstavy:
Samostatné výstavy:
Výstava kresieb, Bratislava (1993); Plastiky a kresby, Salgotarján
(1994); Plastiky a kresby (spolu s K. Ondreičkom), Budapešť (1994);
Výstava kresieb, Bratislava (1995); Kresby, medaily, plastiky, Bratislava
(1996); Medaila, kresba, plastika NBS – MMM Kremnica (1998);
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Medaila, plastika, Banská Bystrica (1998); Vladimír Durbák Reliéfne
obrazy a posolstvá v bronze, Bratislava (2008).
Svetové výstavy medailí:
F.I.D.E.M., Neuchâtel – Švajčiarsko (1996); F.I.D.E.M., Weimar –
Nemecko (2000); F.I.D.E.M., Paríž – Francúzsko (2002); F.I.D.E.M.,
Colorado Springs – USA (2007).
Kolektívne výstavy (výber od r. 1989):
Levoča (1989); Prešov (1989); Piešťany (1991); Bratislava (1992);
Banská Bystrica (1993); Budapešť (1994); Košice (1995); Bratislava
(1995); Trenčín (1995); Praha (1995); Viedeň (1996); Kremnica –
Výstava prác účastníkov sympózia – NBS - Múzeum mincí a medailí
(NBS - MMM, 1996); Bratislava (1996); Uherské Hradiště (1998); Praha
(1999); Bratislava (1999); Piešťany (2000); Praha – Slovenské
medailérstvo v zbierkach kremnického múzea (2000); Kremnica - Rub a
Líc – NBS - MMM, (2003); Jubilujúci slovenskí medailéri (2003);
Kremnica – Hranica a prípady hraničiace v medailérstve (2004);
Wroclaw (2004); Kremnica – Slovenská medaila – NBS - MMM (2005);
Kremnica – Nad Dunajom, Vltavou a Vislou – medailéri V4 – NBS MMM (2005); Budapešť (2005); Lisabon (2005); Bratislava (2007).
Realizácie:
Človek atóm (1980) – figurálna kompozícia, zváraný medený plech,
v. 320 cm, areál Chemického učilišťa; Rozlúčka (1981) – reliéfna
kompozícia, dubové drevo, 600x100 cm, Dom smútku v Krásne nad
Kysucou; Oslava (1983) – kamenná skulptúra, vračanský vápenec,
v. 240 cm, areál kultúrneho domu v Smoleniciach; Pozdrav (1984) –
plastika, v. 340 cm – sídlisko Petržalka; bronzová plaketa pre pamätnú
knihu Slovenského zväzu žien v Bratislave (1985); pamätný kameň –
Dom kultúry – Dúbravka – Bratislava (1986); vstupné dvere do obradnej
siene – reliéf, drevo, 240 cm – Smolenice (1987); medaily a odznak pre
SPOZ – razené v mincovni v Kremnici (1987); kamenné reliéfne
kompozície, 120x150 cm, 2 exp., Dom kultúry – Medzilaborce (1988);
Kameň (1989) – vstupná skulptúra do mesta Medzilaborce, pieskovec,
160x240 cm; In memoriam 1939 – 1945 (1993) – pamätník padlým –
architektonicko-výtvarné riešenie, umelý kameň, plast, 400x160 cm –
Vojnice – spoluautor P. Gáspar; štipendium Slovenskej výtvarnej únie –
liate bronzové medaily (1994); kalendár na rok 1996 s použitím
fotografických reprodukcií vlastnej medailérskej tvorby (1995); Prameň
(2000) – interiérová fontána, žula, bronz, v. 185 cm, reštaurácia
Alžbetka – Bratislava.
60. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Vladimír DURBÁK.
Vladimír Durbák : medaila, kresba, plastika : propagačný materiál,
1998.
6. 1. 1923

sa v Bardejove narodil Arpád Juriš, učiteľ, technický pracovník.
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Vo svojich jedenástich rokoch osirel a vyrastal v detskom domove
v Prešove. V rokoch 1929 – 1937 navštevoval základnú školu v
Prešove, v rokoch 1937 – 1942 študoval na Štátnej slovenskej
učiteľskej akadémii v Prešove.
Pôsobiská A. Juriša – 1942 – 1950 učiteľ Ľudovej školy v Jasovej, od
1950 až do dôchodku pracoval ako technický pracovník v Štátnej
mincovni v Kremnici.
Od roku svojho príchodu do Kremnice sa aktívne zapájal do kultúrneho
a športového diania v Kremnici. Hral a režíroval divadelné hry. Založil
sláčikový orchester, spevácky zbor, mandolínový súbor, tanečný súbor
a bábkové divadlo. Organizoval súťažné pásmo detských tanečných
piesní Zlatá kamera s hudobnou skupinou AKORD, tvorcami
interpretovaných piesní boli výlučne Kremničania.
Spracoval dokumenty Kremnické hudobné a divadelné tradície od r.
1920 – 1989, Prierez históriou kremnického stolného tenisu, Historky
kremnických krčiem a i.
Aktívny športovec a reprezentant Kremnice v stolnom tenise, tenise,
futbale a hokeji. Zakladateľ súťaže Kremnický zlatý futbal pre deti.
Spolupracoval pri organizovaní Slovenských/Kremnických gagov.
Tvorba:
Divadlo:
Písal divadelné hry, estrády, hudobno-recitačné pásma. Zhudobňoval
bábkové hry.
Hudba:
Skladal kantáty, operety, skladby pre kremnickú dychovú hudbu,
zhudobňoval detské básne.
Svoj vzťah k mestu vyjadril i skladbami Kremnica, Kremnica ty milá,
Kremnica – Zlaté mesto, Hymna ku sviatku sv. Kataríny, Kremnická
zima.
Zomrel 10. 2. 2000 v Kremnici.
90. výročie narodenia
Informácie o Arpádovi JURIŠOVI poskytla jeho manželka Irena
JURIŠOVÁ.
7. 1. 1973

v Kremnici zomrel Viktor Hermély, maliar, grafik. Študoval na reálke
v Kremnici. Drobnú plastiku študoval na Krajinskej
umeleckopriemyselnej škole (prof. Antal Lórántfi), v štúdiu pokračoval
na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. Teodor Zemplényi).
Po roku 1918 výtvarník v Kremnici. Absolvoval študijnú cestu
v Drážďanoch, v Mníchove, vo Viedni a v Benátkach. Člen
banskobystrickej Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, neskôr
Spolku slovenských umelcov a člen Dohody česko-slovenských umělců
realistů v Brne. V rokoch 1953 a 1954 odmenený za súbory
s poľnohospodárskymi motívmi.
Dielo:
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Autor olejov, grafík, kresieb.
Maliarstvu sa venoval len sporadicky a to najmä v ranom období. V jeho
tvorbe dominujú kresba a grafika – technika leptu na malých formátoch.
V jeho dielach prevládajú figurálne motívy v žánrových výjavoch.
Významný dokumentačný charakter majú námety z Kremnice
a blízkeho okolia v podobe architektúry vsadenej do krajiny. Zaujímavá
je kolekcia jeho kresieb a grafík z prímorských krajín, ktoré navštívil.
Množstvo jeho prác sa nachádza v Múzeu mincí a medailí v Kremnici.
Oleje:
Na dvore starej veže (1921); Mesto Kremnica z Kalvárie (1927);
Kremnická trojica (1931).
Grafiky:
Starosť (1930); súbor leptov s pracovnými motívmi (okolo 1949); súbor
leptov s kremnickými motívmi (okolo 1950).
Kresby:
Pri poháriku (okolo 1930); Moja matka (okolo 1935); súbor kresieb
s poľnohospodárskou tematikou (1950 – 1954); Voly (1952); Štrbské
pleso (1954); Výhľad na Kremnicu (1954).
Výstavy:
Individuálna: Ostrava (1927, súborná výstava grafiky).
Kolektívne: Praha (1921, 1954), Košice (1922), Žilina (1930). Bratislava
(1931, 1934). Moskva (1954, 1956, 1960 – Súčasná slovenská grafika),
Kremnica (28. 2. – 28. 8. 1992 – veľká autorská výstava usporiadaná
NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici).
Narodil sa 10. 8. 1891 v Kremnici.
40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 324.
7. 1. 1898

sa v Podbieli narodil Martin Schelling, spisovateľ, lekár. Základné
školy navštevoval v Podbieli a v Trstenej, gymnáziá v Kalocsi
(Maďarsko), v Levoči a v Ružomberku, medicínu študoval na
Masarykovej univerzite v Brne a na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Jeho pôsobiská – ako lekár pôsobil
v Trenčíne, v Žiari nad Hronom, v rokoch 1936 – 1952 okresný lekár
v Novej Bani, neskôr primár a riaditeľ štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Pôsobenie v Novej Bani:
V období pôsobenia v Novej Bani sa zúčastnil Slovenského národného
povstania, po jeho ústupe do hôr sa vrátil do Novej Bane, kde žil pod
dozorom gestapa, ale pre nedostatok lekárov mohol vykonávať lekársku
prax. V Novej Bani zriadil civilnú nemocnicu.
Literárna tvorba:
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Autor krátkych próz – úvah, poviedok, čŕt, v ktorých tematicky čerpal zo
študentského a lekárskeho prostredia, autor osvetovo-humoristických
článkov.
Sen mladého anatóma, Klak-frak-lak, Náš máj, Pomsta, Memoáry,
Búrka z jasného neba, Dusný podvečer..., Pohroma, Slovenská pieseň,
Hana, Homo studiosus a i. Publikoval v časopisoch Vatra a Svojeť,
v periodikách Slovenský národ, Slovenský svet a Slovenská politika
a do lekárskych časopisov prispieval osvetovo-humoristickými článkami.
Zomrel 16. 10. 1965 v Piešťanoch.
115. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 217.
8. 1. 1953

sa v Kremnici narodil Karol Ihring, športovec, futbalový rozhodca,
športový funkcionár. Základné vzdelanie získal na I. základnej
deväťročnej škole v Kremnici (Základná škola, Angyalova ulica)
a v Kremnici v rokoch 1968 – 1971 absolvoval aj štúdium na Strednej
všeobecnovzdelávacej škole s maturitou (teraz Súkromné Gymnázium
Kremnica). V rokoch 1971 – 1972 študoval na Fakulte telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1983 navštevoval
Inštitút obchodu v Nitre. V rokoch 1994 – 1995 študoval anglický jazyk
na British Concil.
Pôsobiská:
Od roku 1974 pôsobil v ZSNP v Žiari nad Hronom, od roku 1983
pracoval v Reštauráciách Žiar nad Hronom, v 90. rokoch 20. storočia
poslanec Mestského zastupiteľstva v Kremnici, od roku 1991 živnostník.
V roku 1992 v spolupráci s pánom Maurom Allegrim
z Fidenzy (Taliansko) sprevádzkoval v Kremnici reštauračné zariadenie
FIDENZA. Táto spolupráca prerástla až do družby miest Kremnica Fidenza. Od roku 2000 športový riaditeľ Futbalového klubu Dukla
Banská Bystrica, 1.3.2010 scout manager FK Dukla Banská Bystrica.
Športová činnosť:
Ako futbalista reprezentoval Minciar Kremnica, ZSNP Žiar nad Hronom,
Slovan CHZJD Bratislava (dorastenecký majster ČSSR, 1972), Rapid
Bratislava (akademický reprezentant ČSSR – účastník ME 1972
v Rumunsku). Kremnicu reprezentoval aj v hokeji, v tenise (majster
Slovenska žiakov, 1967; dorastenecký reprezentant ČSSR, 1968)
v stolnom tenise a v ľahkej atletike.
Rozhodcovská činnosť:
V rokoch 1979 – 1989 futbalový rozhodca vo všetkých súťažiach od
okresu až po Slovenskú národnú ligu. Od roku 1989 futbalový rozhodca
federálnej 1. ligy, v rokoch 1992 – 1998 medzinárodný rozhodca FIFA.
V rokoch 1995, 1996, 1997 bol vyhodnotený ako najlepší futbalový
rozhodca Slovenska.
Športové funkcie:
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V meste Kremnica pôsobil v rôznych športových funkciách – tajomník
Telovýchovnej jednoty Kremnica, predseda futbalového a tenisového
klubu, tajomník hokejového klubu. Pôsobil aj ako tréner futbalu
v Kremnici.
Vo futbale ako funkcionár pôsobil a pôsobí na všetkých stupňoch
riadenia od okresného, cez krajský, až po Slovenský futbalový zväz.
60. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Karol IHRING.
9. 1. 1928

v Kremnici zomrel Vojtech Angyal, maliar, výtvarný pedagóg. Brat
čipkárky Emy Angyalovej a otec maliara a grafika Gejzu Angyala.
V rokoch 1865 – 1869 študoval na viedenskej Akadémii výtvarných
umení historické maliarstvo (prof. Wurzinger, Engerth, Zimmermann).
Pôsobenie V. Angyala – po získaní diplomu, v rokoch 1869 – 1870
asistent kreslenia a krasopisu na Obchodnom námornom kolégiu
v Rijeke, v rokoch 1870 – 1873 učiteľ kreslenia na nižšej reálke
v Kecskeméte, od roku 1873 učiteľ kreslenia na vyššej reálke a v ústave
hluchonemých v Kremnici. Absolvoval študijnú cestu do Holandska,
v roku 1901 penzionovaný.
Významný predstaviteľ žánrovej realistickej maľby na Slovensku
v poslednej tretine 19. storočia.
Dielo a zásluhy:
Autor portrétov, krajinomalieb (námety čerpal najmä z Kremnice),
žánrových kompozícií, zátiší, osobitnú pozornosť venoval
umeleckopriemyselnému výtvarníctvu a čipkárstvu. So sestrou Emou
Angyalovou (1849 – 1923) založil a viedol čipkársku školu v Kremnici
a v okolitých obciach. Autor návrhov na keramiku pre majolikovú
továreň v Kremnici. Zanechal veľa skíc, kresieb, olejov, akvarelov, ale aj
veduty, v ktorých zachytil panorámy Kremnice, jej pamätihodnosti,
uličky a zákutia.
Najviac jeho diel (vrátane keramiky) sa nachádza v NBS - Múzeu mincí
a medailí v Kremnici, ďalej sa s jeho tvorbou môžeme stretnúť
v banskobystrickej galérii, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave
a na Zvolenskom zámku.
Tvorba (výber):
Hlava starého pána (1867); Štúdia hlavy mladého muža v námorníckom
úbore (1867, kresba čiernou a bielou kriedou); Kamenistý vŕšok so
stromami (1875, kresba ceruzkou); Kamenistá stráň (1884, kresba
ceruzkou a bielou kriedou); Kopcovitá krajina (1885, kresba mäkkou
ceruzkou); Stromy (1885, kresba čiernou a bielou kriedou); Dvor
v Kremnici (1888, olej, drevo); Krajina s pastierkou husí (okolo 1890,
olej); Štúdia hlavy starca (kresba čiernou a bielou kriedou).
Výstavy:
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Počas života vystavoval v Uhorsku a v zahraničí – Brusel, Budapešť,
Miláno, Paríž a inde.
Posmrtné výstavy – Bratislava, Kremnica.
Pamiatky na počesť Vojtecha Angyala v meste Kremnica:
V Kremnici je po Agyalovcoch pomenovaná ulica a na nej sa nachádza
dom, Kremničanmi nazývaný Agyalovský.
Narodil sa 17. 12. 1847 v Székesfehérvári (Maďarsko).
85. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 68.
9. 1. 2008

zomrel v Nitre Jozef Melicher, literárny historik, prozaik. Študoval na
gymnáziu v Leviciach, na učiteľskej akadémii v Leviciach, na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave, v rokoch 1969 – 1970 absolvoval
študijný pobyt v Budapešti. Jeho pôsobenie – v rokoch 1950 – 1960
učiteľ v Kremnici a v Tlmačoch, 1960 – 1965 vedúci archívu v Leviciach,
1966 – 1973 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1973 –
1978 skladník v Bytovom podniku, 1979 – 1989 knihovník-bibliograf
v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied, 1990 – 1991
odborný asistent na Pedagogickej fakulte, 1992 – 1997 docent na
Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.
Normalizačná moc mu zabránila publikovať a tak svoje knižné práce
začal vydávať až od konca 80. rokov.
Dielo:
Autor literárnovedných štúdií, prózy, slovníka nárečia, odbornej
publikácie v oblasti histórie a súčasnosti literatúry v Nitre a jej okolí,
literárnohistorických článkov, recenzií a niekoľkých rozhlasových
pásiem.
Početné literárnohistorické články a recenzie publikoval v periodikách
Slovenské pohľady, Literárny týždenník a iných.
Literárnovedné štúdie:
Poézia katolíckej moderny (1990); Zamlčovaná literatúra (1995).
Výbery štylizovaných próz:
Tekovské povesti (1989); Hontianske povesti (1996); Požitavské
povesti (1998); Od Zobora po Sitno (1998).
Slovník:
Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho (1996).
Folklórne obrázky z rodného kraja:
Čilejkárska rapsódia (1998).
História i súčasnosť literatúry v Nitre i okolí:
Literárne stopy pod Zoborom (1999).
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Narodil sa 20. 3. 1929 v Hronských Kľačanoch.
5. výročie úmrtia
MAŤOVČÍK, Augustín, 2001. Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia, s. 308.
10. 1. 1863 sa v Kremnici narodila Ľudmila Lehotská-Križková, organistka,
hudobná skladateľka. Dcéra archivára Pavla Križku, sestra folkloristky
a národnokultúrnej pracovníčky Drahotíny Kardossovej-Križkovej,
banského inžiniera a vynálezcu Bohuslava Križku, strojného inžiniera
a národohospodára Jaromíra Víťazoslava Križku, buržoázneho politika
a statkára Milutina Križku, manželka účtovníka Jána Jána Lehotského,
matka banského inžiniera Aurela Lehotského a banského inžiniera
Klementa Lehotského.
V rokoch 1874 – 1876 študovala na vyššom dievčenskom ústave
v Lučenci, hudbu študovala u kremnického regenschoriho Františka
Janečka. Počas I. svetovej vojny pôsobila ako kantorka evanjelického
chrámu v Kremnici.
Tvorba:
Venovala sa kompozícii drobných klavírnych skladieb (valčíky,
mazúrky), piesní s klavírnym sprievodom a zborov. Niektoré boli
predvedené na koncertoch v Bratislave, Martine a v Kremnici.
Hudobné dielo:
Pätnásť piesní v slohu ľudovom pre spev a klavír (1935); sonáta F dur
pre klavír; Slovenský tanec pre husle a klavír.
Zomrela 8. 5. 1946 v Kremnici.
150. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 377.
10. 1. 1938 v Budapešti (Maďarsko) zomrel Ján Tilesch, banský odborník. Od roku
1891 študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Pôsobil ako – banský úradník v Kremnici, banský inžinier
severomaďarských kamennouhoľných baní pri Ostrihome, v Tate, kde
sa pričinil o rozvoj banskej techniky, neskôr ústredný banský riaditeľ,
od roku 1934 na dôchodku.
Dielo:
Venoval sa dejinám baníctva.
Autor práce o študentoch banskoštiavnickej akadémie (1930), štúdie
o vzbure baníkov v Banskej Štiavnici 1707, o komorskom grófovi
J. G. Hellenbachovi (1937) a i.
Narodil sa 1. 1. 1872 v Kremnici.
75. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 67.
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12. 1. 1918 sa v Antole (dnes Svätý Anton) narodil Karol Ladislav Zachar,
vlastným menom Karol Legény, režisér, herec, scénický výtvarník,
pedagóg. Karol L. Zachar mal iba štyri roky, keď mu zomrela mama.
Otec sa druhýkrát oženil, no rodičia dali všetky štyri deti do sirotinca.
Meno Zachar si dal práve po mame. Študoval na Českém vysokém
učení technickém v Prahe, na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, v roku 1942 absolvoval štúdium herectva
na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Pôsobiská K. L. Zachara – od
roku 1939 člen, od 1965 režisér činohry Slovenského národného
divadla v Bratislave. V rokoch 1942 – 1956 pedagóg Štátneho
konzervatória, 1950 – 1956 externý, 1956 – 1983 interný pedagóg
Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1959 docent, 1969
profesor.
Činnosť a tvorba:
Svoj rozvetvený talent uplatnil v niekoľkých umeleckých oblastiach –
herectvo, réžia, scénické výtvarníctvo, kresba, folklór, výchova
umeleckého dorastu.
Vyrastal v rodine zanietených divadelných ochotníkov. Už ako dieťa sa
venoval ochotníckemu divadlu v Babinej, Sáse, ako stredoškolák
v Banskej Bystrici a počas vysokoškolských štúdií v Prahe.
Do činoherného súboru nastúpil ako poslucháč herectva 1. ročníka
konzervatória a už v začiatkoch svojho pôsobenia na profesionálnej
divadelnej scéne upútal svojimi presvedčivými realistickými kreáciami.
Mal neobyčajne zafarbený hlas, čo mu umožňovalo stvárňovať už v aj
mladom veku postavy starcov, múdrych deduškov. Jeho divadelný
prejav v hrách slovenských klasikov i súčasných dramatikov výrazne
prispel k formovaniu osobitého národného charakteru slovenského
herectva.
Režíroval hry slovenských dramatikov a tiež hry svetovej, prevažne
klasickej dramatiky.
V takmer všetkých inscenáciách, ktoré režíroval, si sám navrhoval
kostýmy, niekedy sám zhotovoval i rekvizity, v počiatočnom období
režijnej tvorby autor scénických návrhov. Svoje výtvarné nadanie
uplatnil aj ako karikaturista a maskér (túto disciplínu prednášal na
konzervatóriu VŠMU).
Ako pedagóg vychoval viacero hereckých generácií. V Národním
divadle v Prahe pohostinsky naštudoval niekoľko divadelných hier
a Suchoňovu Krútňavu. Z francúzštiny preložil Moliérovho Georgea
Dandina a La Fontainovu Čarovnú čašu.
Hral aj vo filmoch, tu pôsobil aj ako výtvarný poradca a navrhovateľ
kostýmov. Ako režisér a herec sa uplatnil aj v rozhlase.
V r. 1978 nakrútila o ňom režisérka Z. Buzgovičová medailón s názvom
Karol L. Zachar.
Ocenenia:
Národná cena (1949, 1950), Štátna cena (1951), zaslúžilý umelec
(1966), Štátna cena K. Gottwalda (1967), Rad práce (1969), národný
umelec (1978).
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Divadelné roly (výber):
Pred západom slnka (1939, Immoos); Hra lásky a náhody (1940, Pán
Orgon); Viliam Tell (1942, Itel Reding); Mína z Barnhelmu (1942, Just);
Messinská nevesta (1944, Diego).
Najdúch (1940, Chruňo); Kocúrkovo (1940, 1953 Tesnošil Jánoš);
Bačova žena (1941, Bača Martin); Drotár (1942, Mathias Dobosi);
Mravci a svrčkovia (1943, Ondrej Píšťalka); Meteor (1945, Adam);
Bašta (1948, Andreas, Andrej Sutoris, Ondrej Švec); Buky podpolianske
(1949, Mišo Fekiač); Horúci deň (1951, Matúš); Statky-zmätky (1955,
Jano Ľavko); Inkognito (1959, 1964, Potomský); Hľadanie v oblakoch
(1960, Adam).
Mizantrop (1940, Oront); Sen noci svätojánskej (1942, Klbko); Rozbitý
džbán (1943, Adam); Zdravý nemocný (1943, Tomáš Diafoirus);
Mirandolína (1944, Markíz di Forlipopoli); Mnoho kriku pre nič (1944,
Psotník); Lakomec (1944, Harpagon); Don Gil (1945, Caramauchel);
Tartuffe (1946, Orgon); Vlci a ovce (1947, V. N. Čugunov); Moskovský
charakter (1949, F. S. Grinev); Hamlet (1950, Polonius); Rodina (1951,
Kuzma Ivanovič); Pán Jowialski (1956, Pán Jowialski); Veselé panie z
Windsoru (1958, 1963, Simple); Vejár (1961, Gróf di Rocca Marina);
Revízor (1962, A. F. Ľapkin-Ťapkin); Čo len chcete (1962, Ondrej);
Nový Figaro (1963, Antoine).
Tanec nad plačom (1943, 1957, Barnabáš); Meštiaci (1946, Perčichin);
Na posiedkach s čertom (1946, Otec Školastykus); Kremeľský orloj
(1947, Hodinár); Rok na dedine (1948, Matej Tutura); Surovô drevo
(1954, Jaškuliak); Bačova žena (1963, Starý Bača Mrnčo); Hamlet
(1964, Prvý hrobár); Figarov rozvod (1983, Antonio).
Divadelná réžia (výber):
Sen noci svätojánskej (1942, asistent J. Jamnického);
Messinská nevesta (1944); Meštiaci (1946); Na posiedkach s čertom
(1946); Kde bolo, tam bolo (1947); Škola žien (1948); Rok ne dedine
(1948); Statky-zmätky (1950, 1955); Veselé panie z Windsoru (1954,
1958, 1963); Inkognito (1959, 1964); Meštiak šľachticom (1960); Vejár
(1961); Bačova žena (1963); Krútňava (1965, SND).
Sen noci svätojánskej (1965); George Dandin (1981); Svokrovia (1971);
Sluha dvoch pánov (1975); Učiteľ tanca (1966); Cyrano z Bergeracu
(1967); Strach z pekla (1968); Rozlúčka v júni (1971); Búrka (1972);
Lampáš (1973); Na skle maľované (1974, 1981); Kráľ jeleň (1978).
Najdúch (1966); Marína Havranová (1968); Herodes a Herodias (1970);
Dobrodružstvo pri obžinkoch (1970); Ženský zákon (1974); Geľo
Sebechlebský (1979).
Fimové roly (výber):
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Bílá tma (1948); Vlčie diery (1948); Nástup (1952); Kozie mlieko (1950);
Rodná zem (1953); Jánošík (1962 – 63); Pacho, hybský zbojník (1975);
Otec ma zderie tak či tak (1980); Rok na dedine (1958, aj réžia
s Martinom Ťapákom); Začiatok sezóny (1988).
Karikatúra:
Slovenskí divadelníci v kresbách Karola L. Zachara (1956, karikatúry
hercov).
Zomrel 17. 12. 2003 v Bratislave.
95. výročie narodenia, v decembri 10. výročie úmrtia
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2 (1990), s. 565-566.
14. 1. 1983 v Rúbani zomrel Elzeár Juraj Jakubík, spisovateľ, hudobný skladateľ,
organista. Vychodil ľudovú školu v Štiavniku, kurz pre výučbu
hluchonemých v Kremnici, teológiu študoval v Bratislave. Jeho
pôsobenie – organista a katechéta v Bratislave, v Kremnici,
v Malackách, v Skalici, v Žiline, od roku 1946 žil v charitnom domove
v Rúbani.
Dielo:
Autor divadelných hier pre deti i dospelých s výrazným náboženskomravoučným zameraním, ktoré vytvoril počas pobytu v Kremnici.
V rukopise zanechal román. Písal aj cirkevné piesne a zhudobňoval
omše.
Dráma:
Radosť Štedrého večera. Kremnica (1941); Podivný zvonček. Kremnica
(1943); Nevesta zo žalára. Kremnica (1944); Milosrdná sirota. Prešov
(1947).
Omšová hudba (výber):
Baránok boží; Liturgická omša; Dobrá novina a i.
Cirkevné piesne:
V polnočnej hodine.
Román:
Ja by som sa ho nebál (v rukopise).
Narodil sa 3. 2. 1901 v Štiavniku.
30. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 510-511.
16. 1. 1753 sa v Kremnici narodil Ignác Ferdinand Donner, medailér. Prvý rytec
Hlavnej cisárskej mincovne vo Viedni. Od roku 1787 člen Viedenskej
akadémie.
Dielo:
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Autor mincí a medailí.
Medaily:
Návšteva pápeža Pia VI. vo Viedni (1782); Knieža biskup Franz von
Gurkh (1784); Cena Vojenskej lekárskej akadémie (1785); Rozšírenie
Akadémie krásnych umení, reverz: Génius vedie chlapca do Minervinho
chrámu (1786); Laudonovo víťazstvo, averz: Poľný maršal Ernst Gideon
slob. pán z Laudonu (1789); Mária Antoinetta (1793); Sirotinec v
Sonnenfelse (1797); František II. s Máriou Teréziou (1799); Narodenie
arcivojvodu Františka Leopolda (1799).
Zomrel 19. 9. 1803 vo Viedni (Rakúsko).
260. výročie narodenia, v septembri 210. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 494.
19. 1. 1953 v Kremnici zomrel Aurel Lehotský, banský inžinier a hospodársky
pracovník. Vnuk Pavla Križku, syn Ľudmily Lehotskej-Križkovej.
V rokoch 1888 – 1892 navštevoval ľudovú školu, 1892 – 1900 reálku
v Kremnici, 1901 – 1904 Banícku a lesnícku akadémiu, 1904 – 1907
Vysokú školu banícku a lesnícku v Banskej Štiavnici, Ing. Praktikant
v Solotvine, Cosciu a v Kremnici, inžinier v Hodruši, v Banskej Štiavnici,
v Borovičiach, v Delbošate a v Prigove, hlavný inžinier v zlatých baniach
v Baiuti (Rumunsko), komisár pre štátne bane a huty Ministerstva s
plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave, 1920 – 1932 riaditeľ
Štátneho banského riaditeľstva v Kremnici, 1932 – 1938 Štátneho
banského riaditeľstva v Banskej Štiavnici, 1938 – 1943 v Kremnici,
neskôr úradník Ministerstva dopravy a verejných prác v Bratislave, od
1944 na dôchodku.
V roku 1903 člen Uhorského baníckeho a hutníckeho spolku, od 1906
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1945 – 1948 jej podpredseda, 1920
člen Masarykovej akadémie práce, 1923 predseda baníckej sekcie
technického terminologického odboru Matice slovenskej, funkcionár
Slovenskej ligy.
Dielo a zásluhy:
V novembri 1918 sa zúčastnil na založení miestneho výboru Slovenskej
národnej rady v Kremnici, potom na prevzatí banských závodov
v Banskej Štiavnici a v Kremnici do rúk československého štátu, neskôr
aj na pokuse o zachovanie Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej
Štiavnici.
Ako prvý Slovák vo funkcii riaditeľa baní v Kremnici ich modernizoval,
1924 vybudoval v Kremnici podzemnú hydroelektráreň, prvú svojho
druhu v strednej Európe. Vypracoval podrobný projekt rekonštrukcie
baní, viedol výstavbu novej flotačnej úpravne, dosiahol pokles deficitu
baní v Banskej Štiavnici. V roku 1938 sa pričinil o postavenie pomníka
Andrejovi Kmeťovi v Banskej Štiavnici.
Účastník ilegálneho protifašistického odboja, 1943 väznený Ústredňou
štátnou bezpečnosťou v Ilave, 1944 vedúci štátnych banských
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a hutných závodov pri Povereníctve verejných prác v Banskej Bystrici,
v decembri 1944 väznený gestapom v Martine. Po oslobodení sa
venoval expertíznej činnosti v stredoslovenských baniach.
Historik kremnického baníctva, autor štúdií a článkov v odborných
časopisoch, 1899 – 1900 v Slovenských pohľadoch.
Autor diela Kremnické štátne bane uverejnenom v Sborníku Spojeného
banského revíru pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v roku 1938.
Narodil sa v Kremnici 19. 7. 1882.
60. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 377-378.
25. 1. 1543 zomrel Alexej Turzo, kráľovský hodnostár. Pochovaný je v Levoči,
miesto úmrtia Slovenský biografický slovník neuvádza. Po otcovej smrti
sa postupne stal hlavným predstaviteľom rodu. Na uhorskom dvore
podporovaný J. Satmárim zastupoval záujmy Turzovsko-fuggerovskej
spoločnosti. Prívrženec kráľovnej Márie, manželky Ľudovíta II. Veliteľ
kráľovského dvora. V roku 1523 získal hrady a panstvá Červený
Kameň, ktorý v roku 1535 predal Fuggerovcom za nevyplatené
pohľadávky, a Hlohovec, ktorý v roku 1524 dal prestavať a stal sa jeho
trvalým sídlom. V bojoch o trón po smrti Ľudovíta II. sa pridal na stranu
Ferdinanda I. Habsburského proti J. Zápoľskému. Následne získal od
Ferdinanda I. viaceré majetky po J. Zápoľskom, o. i. Spišský hrad a
panstvo, polovicu Trenčianskeho hradu, Bojnice, Oravský hrad, vlastnil
majetky v Pápe. V roku 1515 účastník viedenského kongresu ako
zástupca uhorského dvora. Do roku 1523 kremnický komorský gróf.
Postupne zastával posty – kráľovský tajomník, hlavný kráľovský
komorský správca, kráľovský pokladník, krajinský sudca, dedičný
spišský župan, kráľovský miestodržiteľ.
Narodil sa okolo roku 1490.
470. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1992), s. 146-147.
27. 1. 1923 sa v Kráľovej Lehote narodila Krista Bendová, spisovateľka,
prekladateľka. Ľudovú školu navštevovala v rodisku, Kremnici
a v Nových Zámkoch, gymnázium v Nových Zámkoch a v Banskej
Bystrici, slovenčinu a ruštinu študovala na Filozofickej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave (toto nedokončila).
Jej pôsobiská – od roku 1945 pôsobila v Bratislave ako redaktorka
denníka Pravda, neskôr ako redaktorka kníh pre deti a mládež vo
Vydavateľstve Pravda, v rokoch 1951 – 1956 tajomníčka Zväzu
slovenských spisovateľov, 1956 – 1958 redaktorka Roháča, 1958 –
1964 redaktorka denníka Pravda, od roku 1964 spisovateľka v
slobodnom povolaní. V roku 1983 jej bol udelený titul zaslúžilá
umelkyňa.
Dielo:
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Zbierky básní:
Listy milému (1948, debut); Milenec smútok (1948); Krajina šťastia
(1950); O tú pieseň (1955); Riziko (1965); Variácie na Osudovú
a Nedokončenú (1967).
Knihy pre deti:
Čačky – hračky (1949); Čo sa robí, čo sa stalo (1950); Vtáčky; Zvieratká
(obe 1951); Priamy smer do Tatier (1953, posledné v spolupráci s J.
Kostrom); Cirkus Hopsasa; Frčko a ježko; Maťko ide do školy; Miki –
myška; Bimbo cestuje; príhody o Jožkovi Pletkovi; cyklus rozprávaní
o Osmijankovi (1967–1969); Rozprávky z Dúbravky (1981).
Prekladala z ruskej a českej literatúry.
Zomrela 27.1.1988 v Bratislave.
90. výročie narodenia, 25. výročie úmrtia
ĎURANOVÁ, Ľudmila, ŠOURKOVÁ, Anna a TÁBORECKÁ, Alena,
2003. Lexikón slovenských žien, s. 26.
30. 1. 1878 sa vo Viedni (Rakúsko) narodil Ján Čejka, sochár, rytec, medailér.
Vyučil sa rytectvu, potom tri roky študoval na Umeleckopriemyselnej
škole vo Viedni, päť rokov na Vysokej škole medailérskeho umenia vo
Viedni. Pôsobiská – spočiatku pôsobil vo Viedni, v rokoch 1919 – 1925
prednosta ryteckého oddelenia Československej štátnej mincovne
v Kremnici.
Dielo:
Autor medailí a plakiet.
V záhrade domu č. 711 v Kremnici, kde v roku 1849 popravili Ďurka
Langsfelda, zhotovil náhrobok. Okrem medailí zanechal asi 40 diel.
Medaily:
Hospodárska a priemyselná výstava vo Zvolene (1922); Práca (1923);
Československá atletická amatérska únia; František Tomášek;
Pokušenie.
Výstavy:
Vystavoval 16 prác na výstave medailí v Prahe (1924).
Zomrel 27. 7. 1925 v Kremnici.
135. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 413.
31. 1. 1873 v Podhradíku zomrel Humilis Kianička, pedagóg, spisovateľ. Od roku
1820 člen františkánskej rehole. Filozofické štúdiá absolvoval
v Kremnici, teológiu v Hlohovci a Skalici, vysvätený 1826.
Pôsobiská – profesor na františkánskych gymnáziách v Prešove,
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v Žiline, v rokoch 1836 – 1840 v Kremnici, od roku 1840 opäť v Žiline.
Pastoračnú činnosť vykonával v kláštoroch v Bardejove, Hlohovci,
Okoličnom, Pruskom, Stropkove a v Podhradíku.
Dielo:
Autor básní venovaných reprezentantom politického a spoločenského
života.
Truchlospev na smrť Frant. Madvy... Katolícke noviny, 1852, č. 40.
Narodil sa 2. 8. 1800, miesto narodenia SBS neuvádza.
140. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 78.
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FEEBBRRUUÁÁRR 2013
1. 2. 1923

sa vo Svätom Kríži nad Hronom (teraz Žiar nad Hronom) narodil Emil
Černaj, kňaz, misionár. Gymnázium študoval v Nitre, filozofiu vo Vidinej
a teológiu v Ríme, kde bol v roku 1951 vysvätený za kňaza. Pôsobiská
E. Černaja – ešte v roku vysvätenia ho predstavení rehole verbistov
vyslali ako misionára do Indonézie na ostrov Flores. Tu postavil kostol,
niekoľko kaplniek a škôl, ale aj kníhkupectvo a seminár pre kňazskú
výchovu domorodcov. Po dvadsiatich rokoch odišiel na Filipíny. Do jeho
tamojšej farnosti patril aj prezident Filipín. Potom päť rokov pôsobil v
Spojených štátoch amerických medzi americkými Slovákmi od Chicaga
po New York, navštívil aj ďalšie aglomerácie kde žijú Slováci ako
Cleveland, Pittsburgh a ďalšie. V USA sa stretol s viacerými
významnými osobnosťami – medzi nimi bol aj Rudolf Dilong.
V roku 1975 nasledovala misia do Austrálie. Usadil sa v Sydney a odtiaľ
navštevoval Slovákov v Brisbane, vo Wollongongu a v Canberre a i.
V roku 1996 skončil svoje poslanie v Austrálii, odišiel opäť do USA a asi
po ročnom pobyte sa vrátil do Austrálie na pôvodnú stanicu.
Zásluhy:
Podarilo sa mu získať pozemok v Sydney a v roku 1982 tam dal
postaviť slovenský kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. V Austrálii
zorganizoval zbierku na národný poklad, za čo bol Maticou slovenskou
vyznamenaný. Páter Černaj okrem iných aktivít všestranne, morálne
a finančne podporoval stavbu nového kostola na sídlisku v jeho rodnom
meste Žiar nad Hronom.
Zomrel nečakane 26. 5. 2000 v New Yorku a pochovaný je v meste
Chicago.
90. výročie narodenia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 76-77.

pred 2. 2. 1628
zomrel Daniel Haller, medailér, zlatník, meditepec. V roku 1615
prišiel do Uhorska, od roku 1617 doložený v Kremnici, kde pôsobil ako
rytec kremnickej mincovne.
Tvorba:
Autor troch medailí – medaila komorského radcu Vincenta Muschingera
(1618), na reverze zobrazuje sv. Juraja na koni, prvá jurajovská
medaila, neskôr veľmi rozšírená ako škapuliar; pamätná medaila
(1620); toliar Gabriela Bethlena (1620);
Narodil sa v Augsburgu (Nemecko), dátum narodenia SBS neuvádza.
385. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 273.
7. 2. 1923

zomrel v Kremnici Július Schwartz, montanista. Študoval na gymnáziu
v Košiciach, v rokoch 1871 – 1875 baníctvo na Baníckej a lesníckej
akadémii v Banskej Štiavnici, 1881 Ing. Jeho pôsobiská – praktikant na
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banskom úrade v Kluži (Rumunsko), pôsobenie v súkromnej banskej
spoločnosti v Slovinkách, neskôr v Dobšinej, v roku 1879 na banskom
úrade v Kremnici, 1880 – 1882 asistent na katedre deskriptívnej
geometrie Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, od roku
1883 správca, neskôr riaditeľ súkromného banského podniku
v Kremnici, 1910 – 1920 prednosta kremnického štátneho banského
podniku, od roku 1920 na dôchodku.
Narodil sa 9. 11. 1852 v Slovinkách.
90. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 248.
8. 2. 1923

sa v Kremnici narodil Július Horváth, študent. Študoval na Univerzite
Komenského v Bratislave. Pre účasť na ilegálnom protifašistickom hnutí
bol zaistený a vylúčený zo štúdia. Pred vypuknutím Slovenského
národného povstania spolupracoval s ilegálnym okresným vedením
Komunistickej strany Slovenska v Kremnici. Počas SNP zástupca
veliteľa Piateho oddielu Druhej československej partizánskej brigády M.
R. Štefánika. Po prechode SNP do hôr ho nemeckí fašisti zajali a
uväznili v Kremnici. V roku 1944 bol popravený v Turčeku. Jeho telo
bolo identifikované 17.4.1945 v masovom hrobe. Vyznamenaný Radom
SNP I. tr. in memoriam (1945).
Pamiatky v Kremnici:
Jedna ulica v Kremnici nesie jeho meno a v NBS – Múzeu mincí
a medailí v Kremnici je uložená pamätná tabuľa venovaná Júliusovi
Horváthovi, ktorá bola 29.8.1945 bola osadená na ulici J. Horvátha
č. 152.
Bol popravený v roku 1944 v Turčeku.
90. výročie narodenia
Dejiny Slovenského národného povstania 1944. Zv. 5 (1984), s. 170.
Súpis pamätihodností mesta Kremnica (2004), s. 9.

11. 2. 1893 sa v Abramovej-Laclavej narodil Juraj Országh, balneológ, chemik.
Študoval na reálke v Kremnici, chémiu na technike v Budapešti, Ing.
Jeho pôsobenie – kuriér pri československom vyslanectve v Budapešti,
absolvent chemickej praxe vo viacerých továrňach vo Francúzsku,
neskôr riaditeľ kúpeľov v Bardejove, potom kúpeľov v Ľubochni
a v Tatranskej Lomnici. Tu sa zaslúžil o vybudovanie lanovky na
Skalnaté pleso a Lomnický štít. V rokoch 1939 – 1942 väznený
a perzekvovaný. Ďalšie pôsobiská – riaditeľ továrne na glej
a umelé hnojivá v Liptovskom Mikuláši, pracovník Povereníctva
zdravotníctva v Bratislave, od 1949 na dôchodku. Zakladateľ
Pivovarskej spoločnosti v Bardejove. Článkami o výstavbe tatranských
kúpeľov a lanovky prispel do časopisov Vysoké Tatry a Krásy
Slovenska.
Zomrel 11. 12. 1952 v Levoči.
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120. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 351.
15. 2. 1973 v Leviciach zomrela Angela Cziczková, hudobná pedagogička
a skladateľka. Ľudovú a meštiansku školu vychodila v Banskej Štiavnici.
Základy hudobného vzdelania získala u svojho otca Alexandra Cziczku.
Študovala na hudobnom ústave Nemzeti zenede v Budapešti (prof. I.
Tomka) a na konzervatóriu v Budapešti u I. Lauba. Jej pôsobiská –
učiteľka hudby v Timişoare (Temešvár, Rumunsko), v Egeri, riaditeľka
hudobnej školy, po štúdiách súkromná učiteľka hudby v Leviciach,
v Banskej Bystrici a v rokoch 1941 – 1945 v Novej Bani.
Dielo:
Venovala sa komponovaniu, najmä tvorbe pedagogickej literatúry.
Autorka kratších klavírnych skladieb, napr. Mazúrky (1902), Etudy Fisdur (1905). Väčšina jej tvorby zostala v rukopisoch. Členka Zväzu
slovenských skladateľov.
Koncertná a komorná tvorba:
12 sonát pre klavír; Nocturno a Intermezzo; Slavianska fantázia;
Impromptu; Mladosť – album 49 skladieb; Prelúdium As dur pre klavír;
16 malých prelúdií pre klavír; Deväť veľkých prelúdií pre klavír; Sonáta
pre klavírne kvinteto; Sonatína pre flautu a klavír.
Pedagogické dielo:
Unisono; Štúdium oktáv; Rytmické cvičenia s variantmi; Technika trilku;
Príprava na hru tremolo; Štúdium chromatiky.
Vokálne skladby a hudobno-dramatické diela:
42 detských zborov pre 1 - 4 hlas; Missa in C pre miešaný zbor a organ;
Medveď, rak a slávik (detská spevohra); Hôrni trpaslíci (detský balet);
Návrat (opereta).
Narodila sa 28. 4. 1888 v Banskej Štiavnici.
40. výročie úmrtia, v apríli 125. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 391.
16. 2. 1908 sa v Brémach (Nemecko) narodil Bedrich Gayer, banský strojník.
Ľudovú školu navštevoval v Kremnici. V tomto období mu zahynul otec
na fronte v Rusku počas I. svetovej vojny. Začal študovať na
kremnickom gymnáziu, ale zlá finančná situáciu v rodine mu nedovolila
pokračovať v štúdiu. Na gymnáziu absolvoval štyri ročníky. Ďalej sa učil
strojníckemu remeslu. V roku 1928 nadobudol osvedčenie kuriča na
parné kotly všetkých druhov a v roku 1930 dostal vysvedčenie
k obsluhe parných strojov.
Jeho pôsobiská – po vyučení začal pracovať ako strojník na Štefanovej
píle, no počas hospodárskej krízy v rokoch 1932 – 1933 bola prevádzka
na tejto píle zastavená a tak sa B. Gayer sa stal nezamestnaným.
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V októbri 1933 získal prácu v závode Štátneho banského riaditeľstva
a odvtedy, až po odchod do dôchodku (1.1.1969) bol jeho pracovný
život spojený s kremnickým baníckym závodom a jeho prevádzkami.
Postupne prešiel mnohými profesiami, od pomocného robotníka pri
murároch a tesároch až po obsluhu lokomotív. Riadil ťažné stroje na
šachte č. IV, na šachtách Ferdinand, Anna a Ludovika. Okrem toho
pracoval v elektrárňach č. I a II ako strojník. Po nástupe na dôchodok
chodil vypomáhať a zastupovať hlavne do elektrárne č. I a k ťažkým
strojom. Dlhoročný odborár.
Aktivity a zásluhy:
K jeho záľubám patrili šport, ochotnícke divadlo, turistika, ochrana
prírody, fotografovanie. Podieľal sa na organizovaní Bielej stopy SNP.
Stál pri začiatkoch obnovenia tradícií kremnického baníctva. Mnohí
Kremničania si ho pamätajú z množstva podujatí, na ktorých sa delil
s poslucháčmi so svojimi bohatými vedomosťami a skúsenosťami.
Ako dôchodca sa aktívne začal zaoberať históriou najmä kremnického
baníctva, minciarstva, hutníctva, históriou mesta Kremnica a regiónu
stredoslovenských banských miest. Jeho vzťah k histórii vznikol už
v mladosti, kedy stretol mnohé významné postavy kremnického
hospodárskeho a politického života, ktoré on obdivoval (učitelia,
profesori, Michal Matunák, Aurel Lehotský, Teodor Lamoš, Ján Horák,
Otto Hellenstein). V oblasti skúmania kremnického baníctva využil svoje
poznatky získané praxou, štúdiom literatúry a znalosť nemeckého
nárečia kremnického regiónu.
Sústreďoval dokumentáciu o baníctve, meste Kremnica, literatúru,
vytváral zbierky minerálov a trojrozmerné materiály ku kremnickým
baníckym tradíciám. Navštevoval a bádal v Štátnom okresnom archíve
v Kremnici.
Spolupracoval s banskými odborníkmi a historikmi, archívom a múzeom
v Kremnici, so Štátnym ústredným banským archívom a Slovenským
banským múzeom v Banskej Štiavnici a tiež so zahraničnými
inštitúciami, napr. múzeami v Šoproni a Šalgotarjáne.
Postupne od výpiskov, cez poznámky, preklady, odpisy z historických
prameňov prešiel k samostatnému písaniu odborných štúdií a článkov.
Publikoval v Zborníku Slovenského banského múzea, v domácich
a zahraničných časopisoch (maďarské Baníctvo) a v regionálnych
periodikách (My-Žiara, Kremnické noviny). Spolupracoval so
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.
Z celej činnosti Bedricha Gayera vznikol súbor dokumentácie
písomného, fotografického a tlačeného charakteru, okrem toho súbor
trojrozmerného charakteru. Výsledky jeho práce sa nachádzajú
v kremnickom a štiavnickom archíve.
Zomrel 6. 12. 2000 v Kremnici.
105. výročie narodenia
NÁROŽNÝ, Miroslav, SALÁTOVÁ, Darina a ČELKO, Mikuláš, 1998.
K životnému jubileu Bedricha Gayera.
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16. 2. 1908 v Martine zomrel Andrej Kmeť, botanik, archeológ, etnograf,
organizátor vedeckého života. V rokoch 1847 – 1849 navštevoval
ľudovú školu v Bzenici, 1849 – 1851 v Žarnovici, 1851 – 1852 v Banskej
Štiavnici, 1852 – 1859 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1859
– 1861 v Trnave, 1861 – 1865 teológiu v Ostrihome. Jeho pôsobiská –
v rokoch 1865 – 1866 rímskokatolícky kaplán v Senohrade, 1867 –
1878 farár v Krnišove, 1878 – 1906 v Prenčove. Od 1906 žil na
odpočinku v Martine.
Dielo a zásluhy:
Vo vedeckej práci bol samoukom, uvedomoval si hranice medzi
profesionálnou a amatérskou vedou, venoval sa hlavne k zbieraniu
materiálov v jednotlivých odboroch.
Venoval sa vlastivede (Veleba Sitna), archeológii (v Beši vykopal,
zachránil a Slovenskému národnému múzeu venoval kostru mamuta),
etnografii a folkloristike (zbieral a zapisoval ľudové povesti a rozprávky,
skúmal zvyky, obyčaje, výšivky a čipky, organizoval expozície výšiviek
z Hontu na výstavách vo Viedni, v Prahe, v Paríži, v USA,
spoluorganizoval výstavy čipiek na Slovensku), geológii, mineralógii,
paleontológii.
Významný botanik. Skúmal flóru Hontu, najmä Štiavnických vrchov.
Vymieňal si rastliny a konzultoval pri ich určovaní s poprednými
slovenskými a uhorskými odborníkmi – J. Ľ. Holubym, V. Grešíkom,
V. Vraným, I. Textorisovou, V. Borbásom, J. A. Bäumlerom a i.,
s poprednými vedcami a inštitúciami v Čechách, Rakúsku, Poľsku,
Rusku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Švédsku, Portugalsku a v
Argentíne. Našiel viacero nových druhov, podľa neho pomenovali okolo
40 rastlín, najmä ruží a húb (Rosa Kmetiana Borbás, Omebrophila
Kmetii Rehm, Hydnum Kmetii Bresodala a i.). Najcennejším výsledkom
jeho botanickej činnosti je herbár (uložený v SNM v Bratislave),
pozoruhodný i zo stredoeurópskeho hľadiska, ktorý bol výsledkom úsilia
vytvoriť čo najkomplexnejšiu zbierku ako základ pre ďalší rozvoj
slovenskej botaniky. Obsahuje 72 tisíc položiek, z toho 39 tisíc vyšších
rastlín (okolo 6 tisíc ruží) a 33 tisíc nižších rastlín (25 tisíc húb
slizoviek). Sústredil zbierku semien obsahujúcu 1733 vzoriek patriacich
k 516 rodom.
Autor popularizačných brožúrok, štúdií a článkov v časopisoch,
novinách, zborníkoch.
V roku 1863 zakladajúci člen Matice slovenskej, 1875 člen Uhorskej
prírodovedeckej spoločnosti, 1884 Zoologicko-botanickej spoločnosti
vo Viedni, 1895 zakladajúci člen a prvý predseda Muzeálnej slovenskej
spoločnosti, člen International Correspondenz Assotiation, 1897
zakladajúci člen Národopisnej spoločnosti Národopisného múzea
československého v Prahe, člen Matice českej, člen a tajomník Spolku
sv. Vojtecha.
Andrej Kmeť v našom regióne:
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Bzenica je rodiskom Andreja Kmeťa, tu sa narodila aj jeho matka
Alžbeta Kmeťová, nachádza sa tu jeho rodný dom, v Bzenici sú
pochovaní jeho rodičia. Na počesť Andreja Kmeťa pomenovali
Bzeničania v r. 1959 svoj nový kultúrny dom jeho menom, v r. 1971
osadili pamätnú tabuľu na rodný dom Andreja Kmeťa, 1991 otvorili
pamätnú izbu v budove bývalej školy pri rímskokatolíckom kostole
s expozíciou o živote a diele A. Kmeťa, 1993 pribudol v Bzenici
pamätník Andreja Kmeťa vo forme busty (autor Fraňo Štefunko), ďalšia
pamätná tabuľa sa nachádza na kultúrnom dome.
Andrej Kmeť navštevoval v rokoch 1849 – 1851 ľudovú školu
v Žarnovickej Hute, tu dostal dobré základy od učiteľa Šulca.
Žarnovičania na počesť Andreja Kmeťa pomenovali jednu školu –
1. júla 1992 zriadil v Žarnovici Biskupský úrad v Banskej Bystrici
cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola Andreja Kmeťa
v Žarnovici.
Kmeť navštevoval v rokoch 1851 – 1852 ľudovú školu v Banskej
Štiavnici a v rokoch 1852 – 1859 pokračoval v štúdiu na gymnáziu v
Banskej Štiavnici.
Spolupracoval s mnohými osobnosťami z Banskej Štiavnice, boli to jeho
pomocníci, ktorí chodili vedno s ním na botanické či archeologické
cesty, kreslili plány, mapky a fotografovali javy v teréne, patrili k nim
výtvarníci – mladý Jaroslav Augusta, fotograf Alojz Baker so svojou
manželkou, učiteľ kreslenia Ján Szitvay. Najužšie kontakty mal
s domácimi geológmi, ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici – Benjamínom
Winklerom, dr. Hugom Beckhom a Štefanom Vitálišom, profesormi
geologických disciplín na Baníckej akadémii a Ľudovítom Csehom,
banským geológom banského riaditeľstva v Banskej Štiavnici. Ďalší
spolupracovník Andreja Kmeťa bol Krištof Kučera, piarista
z Banskej Štiavnice. Vo vedeckom styku bol A. Kmeť aj s botanikmi –
stredoškolským profesorom z Banskej Štiavnice Adolfom Csereyom
a profesorom Jánom Tuzsonom z Banskej Štiavnice. Jozef Hrnčár,
laborant na Baníckej a lesníckej akadémii, bol ďalším Štiavničanom,
s ktorým Kmeť často robil geologické výlety do okolia Banskej
Štiavnice. Na gymnáziu v Banskej Štiavnici študoval Karol Anton
Medvecký, ktorý spolupracoval s Andrejom Kmeťom a je autorom
monografie o Andrejovi Kmeťovi.
Štiavničania gymnázium, na ktorom študoval Andrej Kmeť, pomenovali
jeho menom. Po prvý raz sa tak stalo v roku 1919, bolo to Štátne
československé reálne gymnázium Andreja Kmeťa a od 18. novembra
1999 sa volá toto gymnázium Gymnázium Andreja Kmeťa.
Od 19. júna 1938 stojí v Banskej Štiavnici socha venovaná Andrejovi
Kmeťovi (autor František Gibala) a po Andrejovi Kmeťovi je
pomenovaná aj jedna štiavnická ulica.
V Prenčove pôsobil Andrej Kmeť ako kňaz v rokoch 1878 – 1906.
Pamiatke Andreja Kmeťa Prenčovčania venovali pamätnú tabuľu, ktorú
v roku 1925 odhalili na budove Rímskokatolíckeho farského úradu
v Prenčove.
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V roku 1991 pri rímskokatolíckej fare v priestoroch bývalej „sýpky
chudoby“ Prenčovčania vytvorili pamätnú izbu, kde je možné bližšie sa
zoznámiť so životom Andreja Kmeťa a jeho meno nesie aj náučný
chodník, ktorý vedie z Pamätnej izby. Kmeť v Prenčove urobil najväčší
kus svojej práce. Tu sa počas svojho dlhoročného pobytu dostal do
styku s poprednými vedcami vtedajšej Európy a najviac publikoval.
Meno Prenčova sa uvádzalo vtedy už aj na vysokých európskych
školách v dôsledku toho, že tam Kmeť pôsobil.
Literárne dielo (výber):
Nový svet, alebo čo nového vo svete (1872); Jako sa majú poklady
kopať (1872); Spolok svätého Vojtecha (1873); Hospodár na Slovensku
I. (1875); Ježiš prvorodený syn Panny Márie (1888); Veleba Sitna
(1893); Svätý škapulár, alebo Poučná a modlitebná príručná knižočka...
(1897); Přírodní poměry na uherském Slovensku (1901); Sitno a čo z
neho vidieť (1901); Spodnia čelusť človečia s dvoma zámkami (1902);
Ďalšie výskumy z obvodu Sitna (1902); Juraj Holček, životopisný nástin
(1908); Ohlas na ľud okolia Bzovského (bez roku vydania); Sitno a jeho
okolie (bez miesta a roku vydania).
Narodil sa 19. 11. 1841 v Bzenici.
105. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 114-115.
16. 2. 1978 zomrel vo Zvolene Vojtech Večeřa, stavebný inžinier, dopravný
projektant. V roku 1908 maturoval na reálke vo Velkom Meziříčí, od
roku 1908 študoval stavebné inžinierstvo na Českom vysokom učení
technickom v Prahe, 1921 Ing. Jeho pôsobiská – začínal v Prahe,
v rokoch 1915 – 1918 vojak na talianskom fronte, od roku 1918 slúžil pri
československom telegrafnom vojsku, neskôr na odbore pre údržbu
železničných tratí v Tábore. Zakladateľ projekčnej kancelárie pre stavby
železníc a ciest v Prahe, v rokoch 1924 – 1948 majiteľ tejže kancelárie
vo Zvolene, neskôr postupne vedúci zvolenskej odbočky závodu
dopravných stavieb, pracovník Krajského návrhového strediska vo
Zvolene, náčelník Štátneho ústavu dopravného projektovania, technický
kontrolór Stavoprojektu, v Podzemných stavbách, projektant Štátnych
ciest vo Zvolene. Od roku 1964 na dôchodku.
Súvis s Kremnicou:
Zameral sa najmä na tvorbu projektov dopravných stavieb, jeho
kancelária vypracovala vyše 1200 projektov, o. i. ciest Handlová –
Sv. Kríž nad Hronom, Kremnica – Tajov a i.
Vypracoval návrh na turistický chodník hrebeňom Kremnických vrchov,
Veľkej Fatry a Nízkych Tatier a i.
Narodil sa 22. 3. 1891 v Panskej Lhote, okr. Jihlava (Česko).
35. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 251.
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17. 2. 1903 sa v Kremnici narodila Oľga Adamčíková, rod. Gontková, učiteľka,
herečka. Manželka Samuela Adamčíka. Absolvovala štúdium na
učiteľskom ústave v Bratislave. Učiteľka na ľudovej škole v Leviciach,
v rokoch 1922 – 1931 v Kremnici, tu v rokoch 1931 – 1947 pôsobila ako
odborná učiteľka v Štátnom ústave pre hluchonemých, neskôr učila
na obchodnej akadémii v Bratislave, v rokoch 1952 – 1960 členka
činohry Slovenského národného divadla, od roku 1960 na dôchodku.
Ochotníckemu divadlu sa venovala od pol. 20. rokov 20. storočia.
Divadelné účinkovanie v Kremnici:
Ochotníckej činnosti sa venovala od pol. 20. rokov 20. storočia.
Pôsobila vo viacerých kremnických krúžkoch, ale aj v detských
školských predstaveniach, ktoré pripravovala organizačne, režijne
i autorsky. Členka Divadelného odboru pri Miestnom odbore Matice
slovenskej v Kremnici. Jej repertoár zahŕňal najmä tragické postavy
vidieckych matiek – asi 60 postáv.
V profesionálnom divadle účinkovala deväť rokov. V Slovenskom
národnom divadle vytvorila viacero zemitých realistických kreácií,
založených na psychologickej analýze postavy a jej vzťahov.
Stvárňovala postavy dobrých žien, chápavých matiek a srdečných
stareniek, ale aj ráznych a vzdorovitých žien.
Hrala aj vo filmoch. Často vystupovala so svojím manželom. Svoje
herecké dispozície uplatnila vo viacerých televíznych rozprávkach a
hrách pre deti a mládež.
Divadelné roly (výber):
Kremnica:
Postavy:
Ekvinokcia (1941, Jela); Matka (1943, Matka).
Organizácia a réžia:
Okienko (O. Scheinpflugová) a Smrť Ďurka Langsfelda (J. G. Tajovský).
Slovenské národné divadlo:
Ľudia z našej ulice (1951, Hrúzová); Ľubov Jarová (1952, Mária);
Dievča s bielymi vlasmi (1952, Teta Wangová); Strakonický gajdoš
(1953, Kordula); Dobrodinci (1953, Drizdáčka); Ujo Váňa (1954, Marina
Timofejevna); Legenda o láske (1955, Pestúnka); Romeo a Júlia (1957,
Júliina dojka); Dom Bernardy Alby (1957, Poncia); Biela nemoc (1958,
Matka); Pohľad do očú (1959, Sedliačka).
Filmografia (výber):
Televízne filmy a rozprávky:
Krotká (1967, Lukeria); Rok na dedine (1967, Meranka); Román o base
(1968, Veľmi stará dáma); trilógia Generácia (1969, Krapová); Zorenka
(1975, Dojka); Červené víno (1976, Babenka).
Slovenské a české hrané filmy:
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Lazy sa pohli (1952, Rendková); V piatok trinásteho (1952, Rebrová);
Predjarie (1953, Molnárka); Pole neorané (1953, Grochalka); Drevená
dedina (1954, Púplavová); Nie je Adam ako Adam ( 1956, Marta
Bubníková); Čisté ruky (1956, Rusiňková); Dáždnik svätého Petra
(1958, Adamcová); Majster kat (1960, Katrina); Bratia (1961, Haviarka);
Smrt si říká Engelchen (1963, Ražková); Senzi mama (1964); Traja
svedkovia (1968, Stará slúžka); Zbehovia a pútnici (1968, Starenka);
Sladký čas (1968); A pobežím až na kraj sveta (1979, Babička).
Zomrela 16. 8. 1992 v Bratislave.
110. výročie narodenia
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1 (1989), s. 16.
ĎURANOVÁ, Ľudmila, ŠOURKOVÁ, Anna a TÁBORECKÁ, Alena,
2003. Lexikón slovenských žien, s. 11.
*Pozn.: Tieto zdroje sa rôznia.
18. 2. 1893 v Budapešti zomrel Jozef Barši, publicista, stredoškolský profesor,
úradník. Študoval na gymnáziách v Kremnici, Banskej Štiavnici,
Esztergome, filozofiu v Nitre, teológiu v Pešti, 1832 PhDr., 1870 člen
korešpondent Uhorskej akadémie vied. Jeho pôsobiská –
rímskokatolícky kaplán v Dobrej Nive, v Jastrabej, v Nitrianskom
Pravne, v Tajove, vychovávateľ, tajomník banskobystrického biskupa,
kurát v Miláne, administrátor v Krupine, v Koši, farár v Bicske,
vychovávateľ u baróna Orciho, profesor na reálke v Pešti, pracovník
Uhorského štatistického úradu, od roku 1888 na odpočinku.
Za revolučné básne a články uverejnené počas buržoáznej revolúcie
1848 – 1849 v Pesti Hírlap bol odsúdený v septembri 1849 na trest
smrti, trest mu bol pozmenený na 20 rokov väzenia. Väznený bol
v Olomouci, v roku 1856 amnestovaný. V roku 1862 konvertoval na
reformovanú vieru.
Narodil sa 23. 2. 1810 v Janovej Lehote.
120. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 150.
20. 2. 1923 zomrela v Kremnických Baniach Ema Angyalová, čipkárka. Sestra
maliara a výtvarného pedagóga Vojtecha Angyala. Absolvovala
Ústrednú čipkársku školu vo Viedni. V roku 1884 s bratom Vojtechom
Angyalom založila čipkársku školu v Kremnici a v okolitých banských
mestách a dedinách (Hodruša 1886, Kremnické Bane 1888, Lúčky pri
Kremnici a Staré Hory 1910), na ktorých vyučovala. Usadila sa
v Kremnických Baniach, kde pôsobila 26 rokov najmä pri tvorbe
a výučbe paličkovanej čipky.
Nositeľka domácich a zahraničných vyznamenaní.
Narodila sa 2. 9. 1849 v Székesfehérvári (Maďarsko).
90. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 68.
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21. 2. 1908 zomrel Štefan Čutkay, kňaz. V roku 1856 bol vysvätený za kňaza. Jeho
prvou kaplánskou stanicou bol Svätý Kríž nad Hronom (teraz Žiar nad
Hronom). Nastúpil po Antonovi Cebecauerovi.
Aktívny bol aj na národnom poli. Bol aj v tekovskosvätokrížskom
jednateľstve Matice slovenskej.
Autor článkov uverejňovaných v dobových časopisoch.
Narodil sa 11. 8. 1829 v Ohiu (Spojené štáty americké).
105. výročie úmrtia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 26.
22. 2. 1888 v Kremnici zomrel Ferdinand Landerer, banský inžinier. V rokoch 1824
– 1827 študoval baníctvo a hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v
Banskej Štiavnici, 1841 profesor. V roku 1835 podnikol študijnú cestu
po banských závodoch v Čechách, v Nemecku a Rakúsku. Jeho
pôsobiská – praktikant bansko-hutníckeho skladu v Ľubietovej,
manipulant železiarne v Hronci, v roku 1830 hlavný „hutman“ a
banskomeračský adjunkt v Hodruši, 1832 dozorca, 1835 hlavný dozorca
stúp v Banskej Štiavnici, 1839 správca Hornej Bíberovej štôlne, od roku
1838 prednášal baníctvo, úpravníctvo a geognóziu, v rokoch 1841 –
1844 vedúci katedry baníctva, banského meračstva a banského
strojníctva, 1844 – 1863 hlavný banský správca, 1863 – 1867 riaditeľ
Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a paralelne správca
Hlavného komorskogrófskeho úradu. Od roku 1868 na dôchodku. Od
roku 1839 banský radca, 1844 hlavný banský radca.
Narodil sa v roku 1803 vo Švajčiarsku, dátum a presné miesto
narodenia SBS neuvádza.
125. výročie úmrtia, 210. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 346.
23. 2. 1963 zomrel v Martine Ján Fraňo, verejný činiteľ, robotník. V rokoch 1876 –
1879 navštevoval školu v Kozelníku, za stolára sa učil vo Zvolene. Jeho
pôsobiská – v rokoch 1893 – 1901 stolársky pomocník v Kremnici,
Nitre, Budapešti, Debrecene, Pécsi, neskôr stolár a dielmajster
Československých dráh vo Vrútkach, od 1936 na dôchodku. Po roku
1948 pracovník Miestneho národného výboru, Okresného stavebného
podniku, vedúci Domovej správy v Martine. V rokoch 1922 – 1926
zástupca starostu, 1926 – 1938 starosta Martina, 1935 – 1938 poslanec
krajinského zastupiteľstva.
Prívrženec reformizmu v robotníckom hnutí, ktorý presadzoval
v krajinskom zastupiteľstve i v riadení mesta Martina. Po rozbití
republiky účastník ilegálneho protifašistického hnutia a Slovenského
národného povstania.
Narodil sa 30. 9. 1876 v Kozelníku.
50. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 119.
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24. 2. 1973 v Bratislave zomrel Jozef Vášáry, ľudový rozprávač, učiteľ. Otec Emílie
Vášáryovej a Magdy Vášáryovej. V rokoch 1921 – 1927 navštevoval
základnú školu a do roku 1933 študoval na gymnáziu a v rokoch 1933 –
1936 na Štátnom učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, v 50. rokoch
diaľkovo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Učiteľ v Trebišove, Turzovke, Detve, profesor na Štátnom učiteľskom
ústave a na Strednej priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici,
od roku 1965 na Strednej priemyselnej škole chemickej a od roku 1970
riaditeľ Strednej ekonomickej školy v Bratislave.
Účastník protifašistického odboja v Slovenskom národnom povstaní.
Od roku 1952 vystupoval ako ľudový rozprávač v estrádnych
programoch v rozhlase, v televízii a na rozličných miestach Slovenska,
Moravy a Čiech. Spolu absolvoval 1580 vystúpení inšpirovaných
osobnou znalosťou tradícií Banskej Štiavnice a materiálmi, ktoré získal
od miestnych nositeľov ľudovej tradície. Stvárňoval banskoštiavnického
baníka Nácka a cez neho, rozprávaním v írečitom banskoštiavnickom
nárečí, približoval hodnoty baníckej kultúry. Problematikou tohto nárečia
sa zaoberal v dizertačnej práci – O banskoštiavnickom nárečí (1955).
Narodil sa 15. 7. 1915 v Banskej Štiavnici.
40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 241.
25. 2. 1863 zomrel v Sliači-Hájnikoch Štefan Záhorský, národný pracovník, mecén,
stredoškolský profesor, katolícky kňaz. Študoval na gymnáziách v
Kremnici, v Leviciach a v Tate, ako klerik banskobystrického biskupstva
absolvoval filozofiu v Jágri, ako chovanec Pázmánea študoval teológiu
na univerzite vo Viedni, v roku 1840 vysvätený za kňaza, 1841 doktor
teológie. Jeho pôsobiská – rímskokatolícky kaplán v Handlovej, študijný
dozorca a profesor uhorského práva, suplujúci, neskôr riadny profesor
cirkevnej histórie a kanonického práva na teologickom seminári v
Banskej Bystrici, v rokoch 1849 – 1852 žil vo Viedni, po návrate farár
a prosynodálny examinátor v Hájnikoch, sugrogátny, neskôr riadny
vicearchidiakon, dekan Banskobystrického okresu, prísediaci súdnej
tabule v Banskej Bystrici.
Z jeho zásluh:
Horlivý národovec, ktorý sa zaslúžil o vzdelanie a výchovu mládeže
banskobystrického seminára v slovenskom národnom duchu,
podpredseda Spolku všeobecnej vzdelanosti, knihovník Pohronského
čitateľského spolku. Podporoval Slovenské povstanie v rokoch 1848 –
1849, participoval na slovenskom národnom hnutí, blízky
spolupracovník Štefana Moysesa. Podporovateľ a prispievateľ do
časopisu Cyril a Method v Banskej Bystrici, podporoval a rozširoval
ďalšie slovenské tlače, zasadzoval sa za používanie slovenčiny
v úradnom styku, spoluzakladateľ Matice slovenskej.
Narodil sa 28. 4. 1817 v Žiari nad Hronom.
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150. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 391-392.
27. 2. 1953 sa v Kremnici narodila Gabriela Soukalová-Svobodová, rod.
Sekajová, olympijská medailistka, bežkyňa na lyžiach, trénerka
lyžovania a biatlonu na Športovom gymnáziu v Jablonci nad Nisou
(Česko). V rokoch 1960 – 1969 navštevovala II. základnú školu
v Kremnici (teraz Základná škola Pavla Križku, Kremnica), 1969 – 1973
Strednú elektrotechnickú priemyselnú školu v Liptovskom Hrádku
a v rokoch 1980 – 1985 študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu
Univerzity Karlovej v Prahe, odbor tréner lyžovania.
Jej pracovné pôsobiská – v rokoch 1974 – 1976 pôsobila ako
organizačná referentka v n. p. Tesla v Liptovskom Hrádku, 1976 – 1978
športová inštruktorka na Štrbskom Plese, 1978 – 1985 športová
inštruktorka v Jablonci nad Nisou, od roku 1985 trénerka v Jablonci nad
Nisou. Klubová príslušnosť – TJ Baník Kremnica, Tesla Liptovský
Hrádok, Červená hviezda Štrbské Pleso, Rudá hvězda Jablonec nad
Nisou.
Pôsobí v Jablonci nad Nisou (Česko). Jej prvý manžel bol Jaroslav
Svoboda, olympionik, účastník ZOH v Sappore 1972 (združenár), druhý
manžel, Karel Soukal, tréner biatlonu v Poľsku. Má dve dcéry Luciu (35,
bývalá lyžiarka) a Gabrielu (23, česká reprezentantka v biatlone).
Pôsobenie v Kremnici:
V Kremnici prežila detstvo, žila tu do svojich 15-tich rokov so svojimi
rodičmi a súrodencami. Prvé kroky na lyžiach absolvovala s otcom
Imrichom Sekajom, ktorý bol veľmi všestranný lyžiar a turista. Ako
športovkyňa začínala atletikou na základnej škole, kde si u nej učiteľ
telocviku Vladimír Gorbunov všimol pohybové predpoklady
a pripravoval ju v rámci školy. Pretekala v štvorboji, neskoršie tiež
v štafete na 4 x 400 m. Jej triedna učiteľka Eva Berčíková tiež veľmi
podporovala svoju žiačku. Vyhrala celoslovenskú súťaž základných
škôl.
S pretekárskym lyžovaním začala v TJ Baník Kremnica. Jej prvým
trénerom bol olympionik Rudolf Čillík, ktorý bol pre ňu veľkým vzorom.
G. Soukalová-Svobodová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti
kremnickej lyžiarskej histórie. Úspešná účastníčka troch zimných
olympiád, troch Majstrovstiev sveta a dvoch juniorských Majstrovstiev
Európy (Nemecko, Rakúsko). Historicky druhá Slovenska, ktorá sa
postavila na stupeň víťazov v pretekoch Svetového pohára.
Najvýraznejší úspech dosiahla na olympiáde v Sarajeve v roku 1984,
kde v štafete 4x5 km získala druhé miesto. Pretekala v časoch, keď sa
ešte behávalo len klasickou technikou.
Športové úspechy:
1974 – Majstrovstvá sveta vo Falune (Švédsko) – 3. miesto v štafete
4x5 km, 11. miesto na 5 km; 18. miesto na 10 km;
1976 – ZOH v Innsbrucku (Rakúsko) – 6. miesto v štafete 4x5 km; 13.
miesto na 5 km; 19. miesto na 10 km;
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1979 – Svetový pohár v Nesselwangu (Nemecko) – 2. miesto;
1980 – Svetový pohár v Autrans – 5. miesto;
1980 – ZOH v Lake Placid (USA) – 4. miesto v štafete 4x5 km; 20.
miesto na 5 km; 19. miesto na 10 km;
1980 – Majstrovstvá sveta vo Falune – 15. miesto na 20 km;
1982 – Majstrovstvá sveta v Oslo (Nórsko) – 5. miesto v štafete 4x5 km,
21. miesto na 5 km; 13. miesto na 10 km; 22. miesto 20 km;
1984 – ZOH v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) – 2. miesto v štafete
4x5 km, 15. miesto na 5 km; 14. miesto na 10 km;
1985 – Majstrovstvá sveta v Seefelde (Rakúsko) – 5. miesto v štafete
4x5 km; 27. miesto na 10 km;
Niekoľkonásobná majsterka republiky v individuálnych a štafetových
pretekoch.
60. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytla Gabriela SOUKALOVÁ-SVOBODOVÁ.
LUPTÁK, Robo, 2011. Po olympiáde sa pre mňa veľa zmenilo. Žiar
Sme.sk [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://ziar.sme.sk/c/5777105/po-olympiade-sa-pre-mna-velazmenilo.html#ixzz1dDF6gyET
Soukalová - Svobodová – Sekajová, Gabriela. In: Národná
encyklopédia športu Slovenska [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/soukalov%C3%A1svobodov%C3%A1-sekajov%C3%A1-gabriela
VANYA, Boris, 2012. Viac ju bavil klavír, vraví o biatlonovej kométe
slovenská legenda. Sport.pravda.sk [online]. [cit. 2013-01-20].
Dostupné z:
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/135528-viac-ju-bavil-klavirvravi-o-biatlonovej-komete-slovenska-legenda/
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4. 3. 1963

v Budapešti (Maďarsko) zomrel Imrich Pöschl, strojný inžinier,
vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1881 – 1889 študoval na gymnáziu
v Banskej Štiavnici, v roku 1889 maturoval na reálke v Kremnici,
pokračoval na polytechnike v Budapešti, 1893 Ing., 1920 docent, 1925
vysokoškolský profesor. Jeho pôsobenie – asistent polytechniky, hlavný
inžinier elektrotechnických závodov Ganz. Od roku 1917 prednášal na
katedre elektrotechniky Vysokej školy technickej v Budapešti. Od roku
1925 sekčný a od roku 1961 čestný predseda Elektrotechnickej
spoločnosti.
V roku 1926 za štúdiu O zmene počtu obrátok indukčných motorov
vyznamenaný cenou K. Zipernowského.
Spoluautor odbornej publikácie, autor štúdií.
Knižné dielo:
Elektrotechnika 1 - 3 (1922 – 1926) – spoluautor
Narodil sa 25. 11. 1871 v Banskej Štiavnici.
50. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 526.

6. 3. 1913

v Hodruši-Hámroch zomrel Jozef Horváth, osvetový pracovník,
pedagóg. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, neskôr na
učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, v Spišskej Kapitule a v Košiciach.
Jeho pôsobiská – učiteľ v Gesztely, v Sziráku, v Sári, v Pilisszántó,
v Szentesi (všetky Maďarsko), na dievčenskej škole v Čakovci
(Juhoslávia) a v Oradei (Rumunsko), od roku 1889 na dôchodku.
V 90. rokoch 19. storočia žil v Baite (Rumunsko).
Dielo:
Autor učebníc zemepisu, gramatiky maďarčiny a iných ľudovýchovných
príručiek a metodík (viaceré ostali v rukopisoch). Prekladal odborné
práce z nemčiny, pedagogické články a úvahy. V Szentesi redigoval
Alföldi Figyelő, v Oradei založil a redigoval časopis Iskolakert spolu
s J. Graszelom. Propagoval moderné hospodárenie.
Narodil sa 28. 1. 1840 v Hodruši-Hámroch.
100. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 392-393.

12. 3. 1883 sa v Štiavnických Baniach narodil Alexander Jávorka, botanik,
múzejník. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici a na univerzite
v Budapešti, v roku 1906 PhDr., 1936 člen korešpondent, 1943 riadny,
1946 riadiaci člen Maďarskej akadémie vied. Jeho pôsobiská – krátky
čas pôsobil ako pracovník univerzitnej botanickej záhrady, neskôr
pracoval v botanickom oddelení Maďarského národného múzea
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v Budapešti, v rokoch 1919 a 1934 – 1940 jeho riaditeľ, od roku 1940
na dôchodku.
Prvý predseda a čestný člen Maďarskej biologickej spoločnosti.
Dielo a zásluhy:
Pôvodom Slovák, jeden z najvýznamnejších maďarských botanikov
v 20. storočí. Skúmal aj flóru na Slovensku a udržiaval styky so
slovenskými botanikmi.
Venoval sa prevažne floristike a geobotanike. Opísal 122 nových
taxonomických jednotiek, 40 po ňom pomenovali.
Autor práce o flóre bývalého Uhorska, autor a spoluautor monografií,
popularizačných príručiek, štúdií a článkov.
Zomrel 28. 9. 1961 v Budapešti.
130. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník SBS II (1987), s. 542.
15. 3. 1838 sa vo Vlkanovej narodil Ján Lepieš, národovec, ľudovýchovný
pracovník. Pôsobiská J. Lepieša – Žarnovica, Veľké Pole, Nová Baňa,
Ľubietová, Radvaň, Chrenovec, Koš a ďalšie miesta.
Činnosť a zásluhy:
Zástanca práv slovenského ľudu, za čo bol často prekladaný z miesta
na miesto. Účastník mnohých národných, kultúrnych a politických
podujatí. Zakladajúci člen Matice slovenskej a prispievateľ do
niekoľkých novín a časopisov.
Zomrel 27. 3. 1886, miesto úmrtia zdroj neuvádza.
175. výročie narodenia
HINDICKÝ, Jozef, 1992. Kultúrni dejatelia Novej Bane a okolia, s. 88.
16. 3. 1828 sa v Slavošovciach narodil Pavol Dobšinský, pedagóg, spisovateľ,
zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista,
redaktor, kritik, folklorista, básnik, literárny historik. Ľudovú školu
navštevoval v Sirku, neskôr gymnáziá v Rožňave a v Miskolci, filozofiu
a teológiu študoval na evanjelickom lýceu v Levoči, v roku 1850 zložil
kňazskú kandidátsku skúšku. V maďarskej buržoáznej revolúcii 1849
honvéd revolučnej armády, 1849 – 1850 vojak cisárskej armády. Jeho
pôsobiská – v období rokov 1850 – 1852 tajomník Samuela Reussa v
Revúcej, 1852 pomocný redaktor Slovenských pohľadov, neskôr
evanjelický kaplán v Brezne a v Bystrom (dnes Rožňavské Bystré),
v rokoch 1858 – 1861 profesor slovenského jazyka a literatúry na
evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, od roku 1861 evanjelický farár
v Drienčanoch.
Člen Jednoty mládeže slovenskej.
V Banskej Štiavnici sa podieľal na redigovaní časopisu pre umenie
a literatúru Sokol, ktorý prispel k zjednoteniu jazykového úzu a k
stmeleniu národných síl.
Ťažisko jeho činnosti spočíva vo folkloristike a národopise.
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Dielo:
Autor básní, ponášiek na ľudovú poéziu, vlasteneckých a alegorických
veršov, folkloristických štúdií a článkov, pedagogických a kultúrnych
článkov, bibliograficko-literárnych portrétov, prekladov, monografie,
zbieral slovenské národné piesne, povesti, príslovia, obyčaje, povery,
hry, slovenské ľudové rozprávky.
Zbierky P. Dobšinského vychádzajú dodnes v mnohých vydaniach aj
cudzojazyčných prekladoch, patria k základným hodnotám klasického
dedičstva slovenskej národnej kultúry a reprezentatívnym dielam
slovenskej folkloristiky.
Knižné dielo:
Slovenské povesti (1858 – 1861, Rožňava - Banská Štiavnica, spolu
s Augustom H. Škultétym); Sborník slovenských národných piesní,
povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier 2 (1874,
Martin); Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské (1880, Martin);
Prostonárodnie slovenské povesti 1 - 8 (1880 – 1883, Martin); reedície:
Prostonárodné slovenské povesti 1 - 3 (1958, Bratislava);
Prostonárodné slovenské povesti 1 - 2 (1972, Bratislava).
Zomrel 22. 10. 1885 v Drienčanoch.
185. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník, s. 482-483.
16. 3. 1938 sa v Šášovskom Podhradí narodil Alexander Tenkel, dlhoročný riaditeľ
kremnickej mincovne. Základnú školu vychodil v Starej Kremničke,
meštiansku školu v Žiari nad Hronom a v štúdiu pokračoval na
gymnáziu v Kremnici, kde v roku 1955 zmaturoval. Po maturite nastúpil
na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, na Fakultu strojného
inžinierstva. Po absolvovaní troch ročníkov na tejto škole, kvôli
špecializácii, prestúpil na České vysoké učení technické do Prahy
a vzdelával sa v odbore konštruktér stavebných a dopravných strojov,
kde po ukončení v roku 1960 získal titul Ing. Jeho pôsobiská – v roku
1960 nastúpil do národného podniku Doprastav Bratislava
ako konštruktér. Tu prešiel viacerými pracovnými zaradeniami
a pôsobenie v tomto podniku ukončil na poste zástupcu vedúceho
centrálnych opravárenských dielní.
V roku 1961, z rodinných dôvodov, prešiel pracovať do Závodu
Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom na technický
rozvoj energetickej prevádzky. V ZSNP zotrval desať rokov a pôsobil
v rôznych prevádzkových funkciách až po funkciu zástupcu vedúceho
energetických prevádzok. V tomto období absolvoval doplnkové
školenia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave.
15. 6. 1971 bol vymenovaný na post riaditeľa štátneho podniku Štátna
mincovňa Kremnica (dnes Mincovňa Kremnica, štátny podnik) a túto
funkciu vykonával až do 31. 3. 1990. Štátna mincovňa ako strojárenský
podnik bola zaradená do federálneho Ministerstva všeobecného
strojárenstva so sídlom v Prahe. Bola súčasťou výrobno-hospodárskej
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jednotky Prago – Union Praha. Udržiavala dobré kontakty s federálnym
Ministerstvom financií, Štátnou bankou v Prahe a Vysokou školou
výtvarných umení v Bratislave. Počas tohto obdobia bola Štátna
mincovňa týmito nadriadenými orgánmi hodnotená ako dobý
a prosperujúci podnik, čo sa prejavilo aj rôznymi oceneniami podniku
a jeho pracovníkov.
Po odchode z kremnickej mincovne do roku 1992 A. Tenkel pôsobil ako
vedúci zastúpenia Výrobno-hospodárskej jednotky Prago – Union
Praha na Slovensku, až do založenia súkromnej akciovej spoločnosti
SLOV – UNION a.s. so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorej bol
spoluzakladateľ a pracoval tu ako ekonomický riaditeľ. V roku 1998
odišiel do dôchodku, naďalej však pracoval v SLOV – UNION a.s. až do
31. 12. 2002.
75. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Alexander TENKEL.
18. 3. 1743 v Banskej Štiavnici zomrel Dávid Cvitinger, bibliograf, literárny historik.
Základné vzdelanie nadobudol v Banskej Štiavnici, neskôr študoval na
nemeckých univerzitách v Berlíne, v Strasbourgu, v Tübingene
a Altdorfe, kde istý čas aj pracoval.
Dielo a zásluhy:
Práve v Altdorfe sa zoznámil s bratislavským profesorom Danielom
Viliamom Mollerom, ktorý ho podnietil zostaviť dielo o spisovateľoch
Uhorska, Sedmohradska, Chorvátska a Dalmácie.
Zozbieral množstvo údajov o uhorských literátoch a v roku 1711 vydal
bibliografické dielo Specimen Hungariae literatae virorum eruditione
clarorum natione Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, Slavorum
atque Transylvanorum ..., názov v preklade znie Pokus o dejiny
literatúry v Uhorsku, mužov slávnych vzdelaním, národnosťou Uhrov,
Dalmatíncov, Chorvátov, Slovincov a Rumunov životopisy, diela,
nadpisy a hodnotenia usporiadané v abecednom poriadku. Dielo
obsahovalo životopisy 296 významných osobností Uhorska
a systematický prehľad prác o dejinách Uhorska. Slúžilo ako prameň
pre zahraničné lexikóny. Svoje dielo sa chystal prepracovať a doplniť,
odradila ho však kritika a zlé podmienky v Banskej Štiavnici. K literárnej
práci sa už nevrátil. Doplnky zozbierali jeho kritici.
Narodil sa asi v roku 1673 v Banskej Štiavnici.
340. výročie narodenia, 270. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 388.
Cvitinger, Dávid, 2009. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc [online].
17( 2) [cit. 2013-02.28]. Dostupné z:
http://www.sakba.sk/bulletin/2009/SAK_2009_2.pdf)
20. 3. 1938 v Sliači-Hájnikoch zomrel Jozef Kačka, verejný činiteľ, publicista.
Ľudovú školu navštevoval v Likavke a v Ružomberku, kde pokračoval
v štúdiách na gymnáziu, nasledovali gymnáziá v Levoči a v Egri,
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teológiu vychodil v Banskej Bystrici, v roku 1887 bol vysvätený za
kňaza. Pôsobiská J. Kačku – rímskokatolícky kaplán vo Veľkých
Uherciach, v roku 1890 v Trubíne a administrátor v Hliníku nad Hronom,
1891 kaplán v Rudne nad Hronom, kaplán a administrátor v Čiernom
Balogu, kaplán v Brezne, na Starých Horách, v Chrenovci, v Bojniciach,
farár v Lazanoch, na Donovaloch, v rokoch 1916 – 1918 väznený
v Košiciach a v Leopoldove, potom profesor reálky v Žiline, farár
v Sliači-Hájnikoch a Sliači-Rybároch.
Činnosť a zásluhy:
Bol členom Katolíckej ľudovej strany F. Zičiho, Slovenskej národnej
strany a Slovenskej ľudovej strany (od roku 1925 Hlinkova slovenská
ľudová strana). Vytvoril vlastnú štátnopolitickú koncepciu spoločného
štátu Čechov, Slovákov a Poliakov ako tzv. západoslovanskú úniu,
ktorá by mala byť spojencom Ruska. V jej duchu organizoval národné
podujatia. S A. Halašom zbieral muzeálne pamiatky. Po vypuknutí I.
svetovej vojny verejne hlásal svoje protivojnové, proslovanské
a rusofilné názory, za čo bol v roku 1916 internovaný
s J. Messerschmidtom a odsúdený na 15 rokov väzenia. Tu si viedol
denník, ktorý bol vydaný pod názvom Rozpomienky na moje utrpenie.
V roku 1918 Slovenská národná strana rozpútala kampaň za jeho
oslobodenie. Potom spoločne s Andrejom Hlinkom vytvoril politickú
koncepciu Slovenskej ľudovej strany.
Dielo:
Autor náboženskej literatúry, kázní, politických článkov a venoval sa aj
literárnohistorickej problematike.
Náboženské práce publikoval v Pútnikovi sväto-vojtešskom,
v Katolíckych novinách a v Kazateľni. S Františkom Richardom
Osvaldom pripravil zborník Tovaryšstvo 1 (1893). Politické príspevky
uverejňoval v Národných novinách, v Ľudových novinách,
v Slovenských ľudových novinách a v Slovákovi.
Prekladal z nemčiny, francúzštiny a maďarčiny.
Knižné dielo (výber):
Kázne Jozefa Kačku ... (1913); Stručný výťah z dejín literatúry
slovenskej (1920); Dejiny literatúry slovenskej (1921); Rozpomienky na
moje utrpenie (1925).
Narodil sa 3. 3. 1865 v Likavke.
75. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 12-13.
21. 3. 1988 v Bratislave zomrel Vladimír Reiser, chemik, výskumný pracovník.
Ľudovú školu navštevoval v Kremnici, tu v rokoch 1945 – 1953 študoval
aj na gymnáziu, nasledovalo štúdium na Chemickotechnologickej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, 1958
Ing., 1966 CSc. Pôsobiská V. Reisera – robotník v Chemických
závodoch Juraja Dimitrova, pracovník Chemického ústavu Slovenskej
akadémie vied, vedecký pracovník Katedry textilu, celulózy a papiera
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Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave, od roku 1967 expert
na Kube.
Predmetom jeho skúmania bola celulóza, jej molekulové vlastnosti
a deriváty, neskôr to boli modifikácie celulózy. Venoval sa aj
zužitkovaniu produktov alkalickej degradácie sacharidového podielu
drevnej hmoty, využitiu rastlinných zdrojov surovín vrátane cukrovej
trstiny. Spoluriešiteľ úlohy štátneho plánu Chemické zužitkovanie
niektorých druhov sekundárnych surovín na báze fytomasy.
Dielo:
Autor 14 pôvodných vedeckých prác, 7 výskumných správ, 4 prihlášok
vynálezov a 19 autorských osvedčení.
Knižné dielo:
Polymérne materiály a ich požiarna ochrana (1985).
Narodil sa 20. 5. 1934 v Starých Horách.
25. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 60.
22. 3. 1748 sa v Liptovskej Sielnici narodil Samuel Ambrozi, publicista, redaktor.
Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave a na univerzite v Jene.
Pôsobenie S. Ambroziho – evanjelický farár vo Veličnej, v Banskej
Bystrici-Radvani a v rokoch 1803 – 1806 v Banskej Štiavnici.
Činnosť a zásluhy:
Zakladateľ osvietenskej učenej spoločnosti Societas ex totius
monarchiae Austriacae viris eruditis coacta, vydavateľ a redaktor
ročenky Novi eccelesiastico-scholastici Annales evangelicorum..., do
ktorej prispieval správami a recenziami domácej i zahraničnej knižnej
tvorby. Usiloval sa o pozdvihnutie cirkevného školstva a vzdelanostnej
úrovne širších vrstiev obyvateľstva.
V Banskej Štiavnici založil súkromnú školu pre chlapcov a dievčatá.
Autor básní, kázní a náboženských piesní.
Člen mineralogickej spoločnosti v Jene.
Zomrel 15. 2. 1806 v Banskej Štiavnici.
265. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 55.
22. 3. 1943 sa v Gáni narodil Milan Ormandík, akademický sochár, odborný
pedagóg. V rokoch 1957 – 1961 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a tu v rokoch 1961 – 1967 pokračoval
v štúdiách na Vysokej škole výtvarných umení, odbor figurálne
sochárstvo (prof. Jozef Kostka). Toto štúdium zavŕšil titulom
akademický sochár. Pracovné pôsobiská M. Ormandíka – v rokoch
1968 – 1980 učiteľ na Strednej umelecko-priemyselnej škole
v Kremnici (teraz Súkromná škola úžitkového výtvarníctva), v rokoch
1980 – 1990 pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní, 1990 – 2005
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odborný pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici (teraz
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva).
Od roku 1968 žije a tvorí v Kremnici, venuje sa komornej
a monumentálnej tvorbe.
Autorské výstavy:
NBS - Múzeum mincí a medailí, Kremnica (2008); Galéria Michalský
dvor, Bratislava (2009); Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
(2010).
Projekt výstav pod názvom Otec a syn (spolu so synom Marekom):
Galéria Nova, Bratislava (1996); NBS - Múzeum mincí a medailí,
Kremnica (1998); Galéria Michalský dvor, Bratislava (2003); NBS Múzeum mincí a medailí, Kremnica (2003); Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (2003); Oravská galéria, Dolný
Kubín (2004); Nitrianska galéria, Nitra (2004); Turčianska galéria,
Martin (2004); Galéria Prokop, Pezinok (2007).
Výstavy v zahraničí (spolu so synom Marekom):
Galéria mesta Blansko (Česko, 1997); INSPIRAZIONI ITALIANE,
Florencia (Taliansko, 2004); História bez konca – Slovenský kultúrny
inštitút, Varšava (Poľsko, 2005); IN EFFIGIE – slovenská ambasáda a
slovenský inštitút, Rím (Taliansko, 2007); Galéria moderného umenia,
Tula (Rusko, 2007).
Kolektívne výstavy:
Účastník kolektívnych výstav Zväzu výtvarných umelcov (1967 – 1989);
Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Trenčín (1998).
Realizované monumentálne plastiky:
Plastika pred domom smútku, Kremnica (1988); Pamätník národných
buditeľov – Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu – figurálne súsošie
troch národných dejateľov, Trenčín (1991); Súsošie sv. Cyrila a sv.
Metoda, Kúty (1998); Pamätník Štefana Moysesa, Námestie Matice
slovenskej, Žiar nad Hronom (2000); Figurálne reliéfy, kalvária, Banská
Bystrica (2008); Pamätník nenarodených detí, Nevoľné (2012);
S ďalšími jeho dielami sa môžeme stretnúť vo Zvolene, Banskej
Bystrici, Zázrivej, Hriňovej a i.
Insígnie a pamätné medaily:
Trnavská univerzita, Trnava; Zlaté Moravce; Kozárovce.
Pamätné dosky:
Janko Kráľ; Ľudo Mistrík Ondrejov; Jozef Gašpar Leštinský; Mária
Rázusová-Martáková; Michal Chrástek a ďalší.
Výtvarné dotvorenie domov smútku:
Klenovec; Tisovec; Bátka; Slovenská Ľupča a i.
Ocenenia:
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Cena primátora mesta Banská Bystrica za rok 2008;
Udelenie verejného uznania mesta Kremnica pri príležitosti 680. výročia
založenia mesta Kremnica.
Zastúpenie v zbierkach:
Slovenská národná galéria, Bratislava; Oravská galéria, Dolný Kubín;
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš; NBS Múzeum mincí a medailí, Kremnica; Súkromné zbierky doma
i v zahraničí.
70. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Milan ORMANDÍK.
VÁROSS, Marian, 1987. Kremnickí výtvarníci včerajška a dneška,
[nestr.].
23. 3. 1943 sa v Bratislave narodil Jozef Brezany, akademický sochár. Maturoval
na gymnáziu v Žiline, po maturite absolvoval nadstavbový ročník na
Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1961 –
1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (prof. F. Štefunko,
J. Kostka), toto štúdium ukončil s titulom akademický sochár. Pôsobiská
J. Brezanyho – v rokoch 1968 – 1974 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici (teraz Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva). V rokoch 1982 – 1985 pracoval v Štátnych
reštaurátorských ateliéroch v Banskej Štiavnici.
Tvorba:
Jeho tvorba zahrňuje kresbu, voľnú plastiku a monumentálne
dekoratívne práce. V portréte uplatňuje zmysel pre psychologickú
charakteristiku, v sochárskej kompozícii abstrahovanú štylizáciu.
Výstavy:
Samostatné:
Žilina (1984); Kremnica (1985).
70. výročie narodenia
VÁROSS, Marian, 1987. Kremnickí výtvarníci včerajška a dneška,
[nestr.].
23. 3. 1843 sa v Spišskej Novej Vsi narodil Jozef Artur Tirscher, banský odborník.
Študoval na gymnáziu v Prešove, do roku 1867 na Baníckej a lesníckej
akadémii v Banskej Štiavnici. Pôsobiská – od roku 1867 banský technik
závodov v Banskej Štiavnici, v Kremnici, vo Vyhniach, potom krátke
pôsobenie v Krompachoch, od 1872 banský úradník v Štiavnických
Baniach – Vindšachte, 1890 – 1909 banský merač vo Vindšachte, od
roku 1909 na dôchodku.
Dielo:
Autor početných banských máp, okrem iných autor súboru 28 máp z
Banskej Štiavnice, Štiavnických Baní a Štefultova (1885), článkov o
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meračských metódach a o meracích prácach v Dedičnej štôlni cisára
Ferdinanda v Kremnici.
Dátum a miesto úmrtia Slovenský biografický slovník neuvádza.
170. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 73.
24. 3. 1893 sa Esztergome (Maďarsko) narodil Rudolf Országh, hudobný pedagóg
a skladateľ. Základné hudobné vzdelanie získal u svojho otca organistu,
v roku 1911 skončil učiteľské preparandium v Ostrihome (Maďarsko).
Pôsobenie R. Orságha – od roku 1913 organista a neskôr i mestský
kapelník, v rokoch 1950 – 1957 učiteľ na hudobnej škole v Kremnici.
V rokoch 1918 – 1938 sa jeho tvorba viazala hlavne k potrebám chóru
zámockého kostola, neskôr komponoval skladby prevažne svetského
charakteru. V roku 1938 na súbehu Matice slovenskej získal II. cenu
za dielo 12 variácií pre klavír.
Dielo:
12 variácií na tému Dobrú noc, má milá (1944); omše; cirkevné diela
menšieho rozsahu; inštrumentálne diela pre rôzne nástrojové
obsadenia; Jurkov sen (detská opera, všetko v rukopise).
Zaujímavosť:
R. Orságh objavil huslistu Petra Michalicu, bol jeho prvým učiteľom (info
od Petra Berčíka).
Zomrel 5. 10. 1962 v Kremnici.
120. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 351.
27. 3. 1958 sa v Kremnici narodila Katarína Gillerová, rod. Brezníková, ekonómka,
spisovateľka. Vyrastala v Žiari nad Hronom, kde navštevovala základnú
školu a získala tu aj stredoškolské vzdelanie na Strednej ekonomickej
škole (dnes Súkromná obchodná akadémia). Po maturite odišla do
Bratislavy, kde sa vydala, zamestnala a vyštudovala Vysokú školu
ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita v Bratislave), toto štúdium
zavŕšila titulom Ing. Pôsobenie K. Gillerovej – po skončení VŠ
pracovala ako ekonómka, v roku 1994 si založila vlastnú firmu pre
vedenie účtovníctva, ktorej služby využívajú súkromní podnikatelia
a firmy. Začas pôsobila aj ako učiteľka účtovníctva na strednej škole.
Žije, pracuje a tvorí v Bratislave.
Dielo:
Autorka románov, knižky pre deti a humoristickej prózy. Už počas
stredoškolského štúdia poviedkami a básňami prispievala do
regionálnej tlače (Žiara socializmu), neskôr aj do celoštátnych
časopisov a Slovenského rozhlasu. Knižne debutovala roku 2002
a odvtedy vydáva každý rok jeden román. Viaceré jej knihy boli
preložené do češtiny.

42
Literárna tvorba:
Pre deti:
Moja kamarátka knižka (2001).
Kniha s humoristickým textom:
Úžasssná dovolená (2003).
Romány:
Láska si nevyberá (2004); Dotkni sa ma láska (2005); Ráno neplačem
(2006); Všetko sa raz skončí (2006); Neodchádzaj (2007); Záhada
zadnej izby (2008); Miluj ma navždy (2009); Zabudni na minulosť
(2010); Konečne sa rozhodni (2011); Cudzie spálne (2012).
55. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytla Katarína GILLEROVÁ.
Gillerová, Katarína. In: Martinus.sk [online katalóg]. [cit. 2013-02-19].
Dostupné z:
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Katarina-Gillerova/
Gillerová, Katarína. In: Literárne informačné centrum [online].
[cit. 2013-02-19]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/51425
28. 3. 1933 sa v Novej Bani-Štáloch narodil Štefan Wolf-Slameníkov, spisovateľ,
kamenár, kreslič, rytec písma, sedliak, kožušník. Vnuk národovca
Štefana Volfa-Kňazolúckeho. Je jeho vernou kópiou.Do Ľudovej školy
chodil v rokoch 1939 – 1945 v Novej Bani-Štáloch, v rokoch 1946 –
1947 v štúdiu pokračoval na meštianke v Novej Bani, 1948 – 1951 učeň
u novobanských kožušníckych majstrov Nehnevaja a jeho zaťa Ditteho,
zároveň počas troch rokov navštevoval učňovskú školu v Leviciach.
Štúdium zavŕšil záverečnou skúškou. V rokoch 1953 – 1955 vojak
Československej armády, frekventant poddôstojníckej školy. Dosiahol
hodnosť čatár.
V roku 1956 sa oženil. Spolu s manželkou vychovali dve deti a tretie
dieťa, Maroška, si v roku 1994 vzali z detského domova.
Pôsobenie Š. Wolfa-Slameníkova – usadil sa na novobanských
Štáloch, kde sa venoval gazdovstvu, ktoré zdedil po nemeckých
predkoch (do Novej Bane prišli asi v 15. storočí), a svojej rodine. V roku
1973 prišiel o všetky pozemky. Mal štyridsať rokov, keď sa prvýkrát
zamestnal v miestnom kamenárstve. Tu pracoval osemnásť rokov.
V roku 1993 bol v Trenčíne vyhodnotený ako najlepší kameňorytec na
Slovensku.
V rokoch 1960 – 1976 správca Osvetovej besedy v Štáloch. Člen
a predseda Miestnej organizácie Matice slovenskej (v tomto čase
Osvetová beseda patrila pod MS), člen Ústavu pamäti národa a člen
Slovenského koseckého spolku (od jari do jesene zoderie jednu
kosu ). Žije, gazduje a tvorí v Novej Bani-Štáloch.
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Činnosť a dielo:
Literárna tvorba:
Spočiatku pod pseudonymom písal články do miestnej a regionálnej
tlače (napr. Žiara socializmu).
Autor príbehov zo života, divadelnej hry a literatúry faktu. Vo svojej
tvorbe opisuje skutočné príbehy ľudí z lazov. Píše najmä v zime, keď
príroda spí.
Príbehy zo života:
Posledné zvonenie (1999); Rúbanisko (1999); Krvavá štiavnická štreka
(2004);
Schemnitzer blutige Eisenbahn (2005, Krvavá štiavnická štreka
preložená do nemčiny); Lohajova Anička (2006); Zem tŕním venčená
(2007); Hrobárka Lojzka (2009); Rúbanisko Mária (2010, 2. doplnené
vydanie).
Na vydanie má pripravené ďalšie dielo Socializácia Štálov.
Divadelná hra:
Deravý most : hra o kolektivizácii v siedmych obrazoch (2000).
Monografia:
Slameníkovci v 20. storočí (2001).
Pamätníky a pútače:
Po nežnej revolúcii, po roku 1989, na vlastné náklady Š. WolfSlameníkov postavil na Štáloch U Slameníkov Pamätník padlých
vojakov v I. a II. svetovej vojne. Takto jeho zásluhou má päťdesiatštyri
padlých Štáľanov dôstojný pomník.
Autor ryolitového pamätníka Výkričník, ktorý vytvoril na pamiatku
stromom. Takto vyjadril protest proti komunistickej moci. Komunisti
pobrali rodine Slameníkovcov sady, ktoré boli pýchou Štálov,
a osemtisíc ovocných stromov na ich zemiach dali bezdôvodne vypíliť.
Z ryolitu vytvoril aj zoznam ľudí žijúcich U Slameníkov v 20. storočí.
Na počesť Jaroslava Haška, ktorý dvakrát navštívil rodinu Štefana
Volfa-Kňazolúckeho, vysadil hôrku, ktorú pomenoval Hašekova hôrka
a v nej postavil ryolitový monument Hašekova jar.
Ďalej má na svojom konte monument z ryolitu Sedliacka hymna, pútač
z dubového dreva s názvom Dolina dobrých žien a i.
Zreštauroval prícestný kríž z 19. storočia, ktorý dal postaviť jeden
z jeho predkov.
Ďalšia činnosť:
Na vlastné náklady vybudoval odpočívadlo. Nachádza sa na lúke
Primovka pri pamätnej jedli, pod ktorou na svojich potulkách hrebeňom
Pohronského Inovca oddychoval prvý prezident ČSR T. G. Masaryk.
Po roku 1989, keď mu v reštitúcii vrátili pozemky, začal na nich
vysádzať les. Dosiaľ, na ploche cez päť hektárov, vysadil viac ako päť
tisíc stromčekov.
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V období vojenčiny, v Brne vo vojenskom hudobnom telese zvanom
Jánošík, hral na trubku a bol sólovým spevákom. Neskôr, v rokoch
1977 – 1981 pôsobil v novobanskom dychovom súbore Kvetovanka,
patriacom pod výrobné družstvo Kveta Nová Baňa.
Ako divadelný ochotník hral hlavné postavy v Hollého Kubovi,
Moliérovom Lakomcovi a Goldoniho Naposmech mužovi.
Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom, kde zazneli jeho poviedky
Domček pre jedného (čítal Stanislav Dančiak), Srd – moc – cit (čítal
Karol Machata) a Žobrácka jabloň (čítala Jana Hevešiová). V období
rokov 2000 – 2002 v Slovenskom rozhlase, ako hosť programu Živé
slová, Š. Wolf-Slameníkov päťkrát čítal svoju tvorbu.
80. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Štefan WOLF-SLAMENÍKOV.
FAJČÍKOVÁ, Kveta, 2009. Lazníkov ubúda, pribúda chalupárov.
SME.sk [online]. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z:
http://www.sme.sk/c/4271041/laznikov-ubuda-pribuda-chaluparov.html;
RUSŇÁK, Jozef, 2010. Obnovili náučný chodník Vojšín. Po rokoch
nezáujmu opäť začína slúžiť verejnosti. Inprost s.r.o. - Obecné noviny
[online]. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z:
http://www.inprost.sk/obnovili-naucny-chodnik-vojsin
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2. 4. 1873

sa v Kremnici narodil Jaromír Víťazoslav Križko, strojný inžinier,
národohospodár. Syn Pavla Križku, brat banského inžiniera a vynálezcu
Bohuslava Križku, buržoázneho politika a statkára Milutina Križku,
organistky a hudobnej skladateľky Ľudmily Lehotskej-Križkovej,
folkloristky a národnokultúrnej pracovníčky Drahotíny KardossovejKrižkovej. V rokoch 1879 – 1884 navštevoval ľudovú školu, v rokoch
1884 – 1891 pokračoval v štúdiu na reálke v Kremnici, 1891 – 1896
študoval strojné inžinierstvo na technike vo Viedni, Ing.
Pôsobiská J. V. Križku – projektant firmy Siemens-Schuckert
v Budapešti a vo Viedni, riaditeľ elektrárne v Černoviciach (Ukrajina),
projektant firmy Mikes v Budapešti, v rokoch 1919 – 1924 v Bratislave,
od roku 1924 pôsobil v Prahe.
Člen a funkcionár akademického spolku Tatran, 1900 predseda spolku
Národ vo Viedni, člen výboru Obchodnej a priemyselnej komory, 1921 –
1922 podpredseda Zväzu československých elektrotechnikov pre
Slovensko.
Zásluhy a činnosť:
Zúčastnil sa na príprave projektov slovenských elektrární, na príprave
využitia vodnej energie pri elektrifikácii Slovenska. Spolutvorca
modernizácie elektrickej dopravy vo Viedni, Budapešti, Arade a iných
mestách strednej Európy. Vypracoval stavebný a komunikačný plán
Bratislavy ap. Spolutvorca slovenskej elektrotechnickej terminológie,
predseda názvoslovnej komisie Matice slovenskej. Organizátor
a podpredseda Dunajských veľtrhov v Bratislave.
Autor odbornej publikácie, cestopisných čŕt, ktorými prispieval do
Národných novín, odborných štúdií, tieto uverejňoval v
Elektrotechnickom obzore,
v Elektrotechnik und Maschinenbau, Zeitschrift des Elektrotechnischen
Vereines in Wien. Organizátor spoločenského a kultúrneho života
slovenskej menšiny vo Viedni a v Budapešti.
Knižné dielo:
Nástin mechanické teorie atomové (1924).
Zomrel 22. 10. 1925 v Prahe. Pochovaný je v Bratislave.
140. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 266-267.

7. 4. 1898

sa v Znojme narodil Viliam Pavol Fendt, funkcionár KSČ, verejný
činiteľ, lekárnik. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, farmáciu na
Karlovej univerzite v Prahe, v roku 1924 PhMr. Pôsobiská V. P. Fendta
– lekárnik v Gelnici, v Trenčíne, v Starom Smokovci, v Novej Bani,
majiteľ drogérie v Bratislave, neskôr námestník povereníka a prednosta
odboru Povereníctva zdravotníctva, v rokoch 1951 – 1953 a 1956 –
1958 pracovník vydavateľstva Tatran a napokon v rokoch 1953 – 1955
riaditeľ a šéfredaktor vydavateľstva Madách.
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Ako príslušník rakúsko-uhorskej armády v roku 1916 padol do ruského
zajatia. Po roku 1939 účastník ilegálneho protifašistického hnutia. Po
skončení vojny prispel k rozvoju zdravotníctva a politickej a kultúrnoosvetovej práce.
Zomrel 27. 12. 1982 v Bratislave.
115. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 73.
14. 4. 1773 zomrel v Paludzi (zaniknutá obec v okrese Liptovský Mikuláš) Ján
Blasius, náboženský spisovateľ. Študoval v Banskej Bystrici, Banskej
Štiavnici, v Bratislave, v rokoch 1727 – 1731 na univerzite vo Wrócławi
a 1731 – 1734 vo Wittenbergu. Jeho pôsobenie – v rokoch 1734 – 1737
rektor evanjelickej školy v Banskej Štiavnici, v rokoch 1737 – 1749 v
Kremnici, odkiaľ odišiel na nátlak katolíkov, od roku 1749 evanjelický
farár v Paludzi.
Dielo:
Vo Wittenbergu písal barokové náboženské dišputy, neskôr hlavne
modlitby a náboženské piesne, ktoré i prekladal z nemčiny.
Narodil sa 8. 8. 1708 v Slovenskej Ľupči.
240. výročie úmrtia, v auguste 305. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 263.
16. 4. 1728 v Skalici zomrel Ján Abrahámfi, náboženský spisovateľ. Študoval na
jezuitskom gymnáziu v Skalici, od roku 1676 v Trnave, tu na univerzite
vyštudoval aj filozofiu a teológiu. V Hlohovci vstúpil do františkánskej
rehole, v štúdiu pokračoval na rehoľnej škole v Skalici, v Uherskom
Hradišti a v Hlohovci. Pôsobiská J. Abrahámfiho – pôsobil najmä ako
kazateľ v kláštoroch – v rokoch 1690, 1698, 1700 – 1701 v Beckove,
v rokoch 1691 – 1693, 1702 v Kremnici, 1694 – 1695 v Hlohovci, 1696
– 1697 v Prešove-Nižnej Šebastovej, 1696 v Košiciach, od roku 1703
v Skalici.
Dielo:
Autor barokovej náboženskej literatúry. Jeho modlitebná knižka je prvou
tlačenou modlitebnou knižkou slovenských katolíkov, obsahuje
prozaické i veršované modlitby, inšpirované predovšetkým zásadami
barokovej františkánskej zbožnosti (pokora i mystika), ale
i protihabsburskými povstaniami uhorskej šľachty, vojnami s Turkami,
neduhmi v spoločenskom živote. Vydal i latinskú modlitebnú knižku,
slovenskú zbierku žalmov, ktoré rovnako ako i rukopisná zbierka kázní
sú nezvestné. Svojím dielom prispel k rozvoju slovenského barokového
básnického slovníka.
Knižné dielo:
Knižka modlitieb nábožných (1693); Holocaustum quotidianum (1695);
Žaltár (1697); Fakule hořící o pravé cirkvi Kristove... (1700).

47
Narodil sa v roku 1662 v Novom Meste nad Váhom.
285. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 26-27.
16. 4. 1878 sa v Zemianskych Kostoľanoch narodil Štefan Sobolovský,
surdopedagóg. Študoval na gymnáziu a na učiteľskom ústave
v Kláštore pod Znievom, špeciálnu pedagogiku na vysokej škole pre
vzdelávanie liečebno-pedagogických pracovníkov v Budapešti. Jeho
pôsobiská – v rokoch 1905 – 1918 učiteľ, v rokoch 1919 – 1933 riaditeľ
ústavu pre hluchonemých, zároveň v rokoch 1920 – 1933 aj riaditeľ
učňovskej školy pre nepočujúcich v Kremnici, neskôr riaditeľ štátneho
ústavu pre hluchonemých v Dubnici nad Váhom, od roku 1938
na dôchodku.
V Kremnici pôsobil aj ako námestník starostu mesta Kremnica a člen
jeho mestského zastupiteľstva.
Činnosť a zásluhy:
Jeden zo zakladateľov slovenskej a československej praxe a teórie
výchovy a vzdelávania nepočujúcich. Do praxe zavádzal moderné
didaktické prostriedky. Pozornosť sústredil hlavne na osvojovanie
a rozvíjanie hovorenej reči a pojmov u nepočujúcich. Na prípravu žiakov
pre praktický život zaviedol hodiny pracovného vyučovania. Usiloval sa
aj o progresívne diferencované vyučovanie a u tých, ktorí mali aspoň
zvyšky sluchu, pokúšal sa o sluchovú výchovu. Dožadoval sa učebníc
pre nepočujúcich. V roku 1919 založil Spolok pre starostlivosť
o hluchonemých na Slovensku, v roku 1920 prvú učňovskú školu, 1923
prípravnú triedu a 1929 internát pre nepočujúcich v Kremnici.
Prednášal na viacerých celoštátnych zjazdoch a na učiteľských
ústavoch o chybách reči. V roku 1927 zorganizoval prvý kurz pre
nápravu chýb reči, kurzy opakoval každoročne (1927 – 1952).
Celoslovenský inšpektor škôl pre postihnutú mládež.
V rokoch 1942 – 1944 sa zaoberal jazykovou kultúrou divadelnej reči
a pestovaním kultúry jazyka so zreteľom na výslovnosť. Články týkajúce
sa tejto problematiky publikoval v časopise Naše divadlo.
Autor odbornej publikácie a štúdií, ktoré uverejňoval v špeciálnych
pedagogických časopisoch Živé slovo, Obzor hluchonemých, Péče
o mládež, Revue pro vzdělávání hluchoněmých, Úchylná mládež.
Knižné dielo:
Dušoveda a výchovoveda hluchonemých (1920).
Zomrel 30. 11. 1952 v Kremnici.
135. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 306-307.
17. 4. 1773 v Banskej Bystrici zomrel František Xaver Eder, cestovateľ, misionár.
Člen jezuitského rádu v Trnave, kde študoval a absolvoval univerzitu.
Od roku 1749 misionár v Južnej Amerike, kde pôsobil medzi Indiánmi
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kmeňa Moxo (v severnej Bolívii), od 1769 rímsko-katolícky kňaz
v Banskej Bystrici.
Autor jednej z prvých prác o peruánskej provincii Moxo vydaných
v Európe. Zhrnul v nej geografické, historické, etnografické poznatky
a vypracoval k nej aj mapu.
Narodil sa 1. 9. 1727 v Banskej Štiavnici.
240. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 6.
17. 4. 1883 sa v Livezeni (Rumunsko) narodil Valér Sokol, montanista. V rokoch
1905 – 1910 študoval baníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v
Banskej Štiavnici, 1910 Ing. Pôsobenie V. Sokola – od roku 1906
pôsobil ako banský odborník, v rokoch 1909 – 1911 asistent na Katedre
mechaniky, 1913 na Katedre geodézie na Baníckej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici, od roku 1913 inžinier na banskej správe v Kremnici,
od roku 1927 riaditeľ baní na kamenné uhlie v Sedmohradsku.
Dielo:
Zostavil učebnicu banského práva z prednášok J. Mihaloviča.
Dátum a miesto úmrtia Valéra Sokola Slovenský biografický slovník
neuvádza.
130. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 311.
19. 4. 1823 sa v Kremnici narodil Ján Nepomuk Belházy, numizmatik, banský
inžinier. Pochádzal zo zemianskej rodiny osadenej v stredoslovenských
banských mestách. Študoval v Kremnici, absolvoval právo, banské vedy
študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho
pôsobiská – inžinier v erárnych banských podnikoch v Smolníku,
v Rožňave, pracovník banského kapitanátu v Chomutove a Plzni,
pracovník Banského riaditeľstva v Pešti, Pécsi, Cluji, pracovník a vedúci
banského oddelenia Ministerstva financií v Budapešti, od roku 1895 na
odpočinku.
Rytier Leopoldovho radu.
Dielo a zásluhy:
Autor práce o starých uhorských mincovniach a numizmatických štúdií.
Veľkú zbierku mincí daroval kremnickej mincovni.
Zomrel 20. 4. 1901 v Budapešti (Maďarsko).
190. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 188.
21. 4. 1823 v Poprade-Spišskej Sobote zomrel Michal Schmauk, historik. Študoval
v Spišskej Novej Vsi, v Levoči a v Kremnici, filozofiu a teológiu
v Budíne. Pôsobenie M. Schmauka – administrátor jezuitského kostola
v Levoči, kaplán vo Vrbove a v Spišskom Podhradí, administrátor,
neskôr farár v Matejovciach a napokon v Spišskej Sobote.
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Dielo:
Svojou prácou nadviazal na K. Wagnera a J. Bardošiho a spracúval
dokumenty o histórii Spiša. Zbierku listín pre nedostatok predplatiteľov
nevydal, vyšla posmrtne nákladom spišského biskupa J. Čásku.
Obsahuje 332 listín z obdobia 1094 – 1595, ktoré dopĺňajú a sčasti
opravujú práce Wagnera a Bardošiho, tvoria významný prameň aj
preto, že originály niektorých listín sa stratili alebo boli zničené.
Narodil sa 20. 9. 1753 v Spišskej Novej Vsi.
190. výročie úmrtia, v septembri 260. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 223.
24. 4. 1763 sa vo Veľkých Chlievanoch narodil Juraj Palkovič, národnokultúrny
dejateľ, prekladateľ a cirkevný hodnostár. Študoval na Stefaneu
v Trnave, teológiu na Pázmáneu vo Viedni, na generálnom seminári
v Bratislave, v roku 1788 vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza.
Pôsobenie J. Palkoviča – v rokoch 1789 – 1794 kaplán v Štiavnických
Baniach, neskôr v Pezinku, študijný prefekt a profesor etiky na seminári
v Bratislave, profesor cirkevného práva a etiky na seminári a knihovník
kapitulskej knižnice v Trnave. V roku 1816 ostrihomský kanonik, od roku
1820 po presídlení kapituly pôsobil v Ostrihome, v roku 1821
komárňanský archidiakon, 1825 svätoštefanský prepošt.
Činnosť a zásluhy:
Člen krúžku vlasteneckých filológov, zakladajúci člen bernolákovho
Slovenského učeného tovarišstva. Po smrti Bernoláka a Fándlyho
najvýznamnejší predstaviteľ bernolákovského hnutia. Šíreniu,
upevňovaniu a rozvoju bernolákovčiny prispieval predovšetkým na
vydavateľskom a prekladateľskom poli. Jeho zásluhou začiatkom 20.
rokov 19. storočia ožila literárna aktivita bernolákovcov, stal sa
najväčším mecénom nimi vydávanej literatúry. Z nemčiny do
bernolákovčiny preložil niekoľko drám zo svetovej klasiky. Pre potreby
slovenských kňazov vydal Evanjeliá a listy (1833), preložil Bibliu a vydal
ju vlastným nákladom pod názvom Svaté písmo starého a nového
zákona, ktoré zadarmo rozposlal slovenským farám.
K jeho najvýznamnejším edičným činom patrí vydanie Bernolákovho
šesťzväzkového Slovára, ktorý redigoval, upravil, doplnil a vydal za
pomoci ostrihomského arcibiskupa A. Rudnaya. Finančne napomáhal
vydaniu Gavlovičovej Valaskej školy..., Rešetkom pripravených Kázní
príhodních, kázní A. Rudnaya. Veľkou mierou sa pričinil o formovanie
básnickej osobnosti Jána Hollého.
Zaujímal sa aj o prírodné vedy, v rukopisoch zostali jeho výpisky
a poznámky z matematiky, fyziky, mineralógie, botaniky a zoológie. Ako
knihovník usporiadal v Trnave kapitulský archív, z ktorého materiály
využil v prácach z cirkevných dejín. Založil si kartotéku zameranú na
Slovákov a Slovanov, korešpondoval s poprednými predstaviteľmi
slovenskej kultúry a verejného života. Z jeho činnosti cenzora sa
zachovali vzácne exempláre vydaných i nevydaných diel. Vlastnil
bohatú knižnicu a numizmatickú zbierku.
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Zomrel 21. 1. 1835 v Esztergome (Maďarsko).
250. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 385.
25. 4. 1938 sa v Talline (Estónsko) narodil Jaak Adamson, akademický maliar.
Jeho otec bol námorný kapitán a pochádzal z ostrova Chiumá. Detstvo
J. Adamsona poznačila II. svetová vojna. Otca uväznili a eskortovali ho
do koncentračného tábora Sillamäe. Rodinný majetok im skonfiškovali.
Otec mu zomrel krátko po návrate domov. V čase uväznenia otca, Jaak
niekoľko rokov prežil v detskom domove.
Štúdium:
Vzdelával sa na rôznych školách, pretože od mladosti popri štúdiu
musel pracovať. V rokoch 1946 – 1951 navštevoval základnú školu,
v rokoch 1952 – 1953 banícku školu, 1954 – 1957 gymnázium, v rokoch
1958 – 1964 v štúdiách pokračoval na Tallinskej výtvarnej akadémii,
odbor interiérový dizajn, neskôr prestúpil na odbor závesnej maľby
k profesorovi Valerianovi Loikovi (ďalší jeho profesori Johannes
Voerahansu, Voldemar Väli, Märta Bormeistra). Toto štúdium zavŕšil
titulom akademický maliar.
Pôsobiská:
V rokoch 1963 – 1964 pôsobil ako učiteľ na ostrove Chiumá a v rokoch
1965 – 1967 vykonával povolanie rybára, v rokoch 1968 – 1978
výtvarník v slobodnom povolaní v Talline, 1979 – 1980 asistent na
vysokej škole. V roku 1980 sa presťahoval na Slovensko. Začas pôsobil
v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici a napokon sa usadil v Kremnici.
Tu do roku 1993 pôsobil ako stredoškolský profesor na Škole
úžitkového výtvarníctva v Kremnici (teraz Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva).
Venuje sa aj kráľovskej hre – šachu.
Žije a tvorí v Kremnici a na chalupe v Nevoľnom.
Členstvo v umeleckých združeniach:
V rokoch 1969 – 1982 člen Zväzu estónskych výtvarníkov, odkiaľ ho na
základe rozkazu z Moskvy v roku 1982 vyradili z členstva. Toto členstvo
mu obnovili v Únii estónskych výtvarníkov v roku 1997. Od roku je 1988
členom Slovenskej výtvarnej únie. Od roku 1993 člen Združenia
výtvarných umelcov stredného Slovenska.
Autor malieb, kresieb a užitej grafiky.
Samostatné výstavy (výber):
Dom umenia, Galéria, Tallin (1970); Zväz výtvarníkov Estónska, Malá
výstavná sieň, Tallin (1974); Dom kultúry, Kärdla (1975); Elva,
etnografické múzeum (1976); Dom výtvarníkov, Tartu (1977); Dom
umenia, Galéria, Tallin (1979) – všetky Estónsko; Múzeum mincí a
medailí, Kremnica (teraz NBS - MMM, 1982); Oblastná galéria, Nitra
(1985); Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej, Hradec Králové
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(Česko, 1986); Oblastná galéria výtvarného umenia, Náchod (Česko,
1988); Dom umenia, Galéria, Tallin (1990); Okresný úrad ostrova
Chiumá, Výstavná sieň (Estónsko, 1993); Múzeum mincí a medailí,
galéria, Kremnica (1996); Dom kultúry, Žiar nad Hronom (1999); Galéria
Jozefa Kollára, Banská Štiavnica (2000); Múzeum výtvarných umení
Estónska, galéria Kastellána, Tallin (2003); ZEM baníkov
v tvorbe Jaaka Adamsona – Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica –
(15.11.2007 – 31.1.2008); Maľba, grafika – výstava malieb a malých
grafických foriem, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
(2008).
Skupinové výstavy (výber):
Republiková výstava mladých, Tallin (1966); Celozväzová výstava
mladých výtvarných umelcov, Moskva (Rusko, 1967); Celozväzová
výstava výtvarného umenia, Moskva (1968); Skupinová výstava
mladých sovietskych výtvarníkov, Praha (Česko), Bratislava, Katowice
(Poľsko) – v roku 1973; Trienále akvarelu Pobaltie, Riga (Lotyšsko,
1973, 1976); Medzirepubliková výstava tematickej maľby, Kaliningrad
(Rusko), Klaipeda (Litva), Riga – v roku 1975; Medzirepubliková
výstava výtvarného umenia, Riga (1980); Prehľadná výstava
estónskeho výtvarného umenia, Petrohrad (Rusko, 1980); Výstava
stredoslovenských výtvarníkov, Banská Bystrica (1981, 1990); Žeň
československého exlibrisu, Hradec Králové (1984, 1985); Výstava
kremnických výtvarníkov, Žiar nad Hronom (1984, 1986, 1990);
Medzinárodná výstava exlibrisu, Frederikshavn (Dánsko, 1984, 1986);
V mene človeka – výstava výtvarného umenia, Bratislava (1987); Žena
vo výtvarnom umení, Praha (1988); Celoslovenská výstava kresieb,
Žilina (1988); Medzinárodné trienále kresieb a drobnej plastiky, Banská
Štiavnica (1988, 1991); Salón, Bratislava (1988, 1990); Medzinárodné
trienále akvarelu, Lučenec (1989, 1992, 1995); Medzinárodná výstava
exlibrisu, Paríž (Francúzsko, 1989, 1990); Výberová výstava
kremnických výtvarníkov – Nyiregyhaza (Maďarsko, 1990); Európa –
Medzinárodná výstava exlibrisu, malých grafických foriem
a kresieb, Frederikshavn, Norimberg, Passau (Nemecko) – v roku 1991;
Zem Slovensko (Land Slovakia)– členská výstava Združenia výtvarných
umelcov stredného Slovenska, Martin, Bojnice (1994); Zem Slovensko
II. – členská výstava Združenia výtvarných umelcov stredného
Slovenska, Čadca, Žilina, Komárno (1996 – 1997); Zem Slovensko III. –
členská výstava Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska,
Banská Štiavnica (1998); Zem Slovensko IV. – členská výstava
Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, Martin (2001);
Medzinárodné bienále akvarelu, Lučenec (2004); Zem Slovensko VI. –
členská výstava Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska,
Žilina (2004); Výstava akvarelu, Tallin (2005); Výstava kresby, Tallin
(2006); Zem Slovensko VII. – členská výstava Združenia výtvarných
umelcov stredného Slovenska, NBS - Múzeum mincí a medailí
Kremnica, Bojnice (2006 – 2007); Republikánska výstava estónskych
výtvarníkov, Tallin (2007); IX. medzinárodný festival výtvarného umenia
San Crispino, Villa Baruchello - Porto Sant'Elpidio (Taliansko, 13. – 28.
10. 2007, ocenený medailou za III. miesto); Villa Murri (Taliansko, 15. –
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29. 12. 2007); Zem Slovensko XI. – členská výstava Združenia
výtvarných umelcov stredného Slovenska, NBS - Múzeum mincí
a medailí Kremnica (11. 4. 2013 – 31. 5. 2013).
Zastúpenie v zbierkach:
Estónsko – Múzeum výtvarného umenia Estónska a Dom umenia, obe
Tallin; Múzeum výtvarného umenia, Tartu; Etnografické múzeum
Kassari, ostrov Chiumá; Múzeum národného spisovateľa Juhana
Smuula, Kogura, ostrov Muhu;
Rusko – Centrálna výstavná sieň, Moskva;
Česko – Národná galéria, Praha; Oblastná galéria, Náchod;
Francúzsko – Zbierka fondu Taylor, Paríž;
Dánsko – Múzeum výtvarného umenia, Frederikshavn;
Holandsko – Galéria výtvarného umenia, Maastricht;
Slovensko – Oblastná galéria, Nitra; Oblastná galéria, Banská Bystrica;
Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica.
Jeho tvorba sa nachádza aj v súkromných zbierkach vo svete aj na
Slovensku (Toronto, Praha, Hradec Králové, Monchengladbach, Tartu,
Kremnica, Banská Štiavnica).
Ceny a vyznamenania:
3. miesto v súťaži o najlepšie návrhy na tematickú maľbu Ministerstvo
kultúry Estónska (1971); Diplom, Trienále akvarelu Pobaltie (1973);
Diplom a medaila, Trienále akvarelu Pobaltie (1976); Cena Zväzu
výtvarných umelcov Estónska (1979); 3. miesto, medaila z
Medzinárodnej výstavy, Villa Baruchello - Porto Sant'Elpidio (Taliansko,
2007).
75. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Jaak ADAMSON.
Adamson, Jaak. In: ABC Art BusinessCentre [online]. [cit. 2013-03-27].
Dostupné z:
http://www.artbusinesscentre.com/index.php?page=autor&id=34&sub=z
ivot&kat=9
26. 4. 1933 vo Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) zomrel Zoltán
Halko, kňaz, publicista. Jeho pôsobenie – po kňazskej vysviacke aktuár
a po roku ceremoniár na biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Farár vo
Vrútkach, v Lovči a od roku 1913 vo Svätom Kríži nad Hronom, kde
pôsobil až do svojej smrti. V roku 1902 bol vymenovaný za školského
dekana. Po nástupe Mariána Blahu za banskobystrického biskupa sa
stal tekovským archidiakonom a riaditeľom biskupskej kancelárie.
V roku 1927 mu bol pridelený titul pápežského preláta. Pôsobil aj ako
poradca mladých kňazov.
Zásluhy:
Počas I. svetovej vojny finančne podporoval matky s deťmi, ktorých
muži boli na vojne. Vo farskom archíve sa od otcov týchto rodín
zachovalo niekoľko pozdravov adresovaných Z. Halkovi.

53
Z. Halko pôsobil aj ako národovec. Na tomto poli spolupracoval
s Karolom Antonom Medveckým, ktorý ho listom oslovil, aby sa
s kňazmi a veriacimi jeho dekanátu pridali k legálnej moci k Slovenskej
národnej rade v Turčianskom Sv. Martine.
Spolu s Jánom Longauerom, farárom z Lovče, v roku 1919
zorganizovali pietnu spomienku pri príležitosti 50. výročia úmrtia
Štefana Moysesa a týmto počinom založili tradíciu, ktorá sa udržiava
dodnes.
Narodil sa 19. 8. 1873 v Oravskom Podzámku.
80. výročie úmrtia, v auguste 140. výročie narodenia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 37-38.
27. 4. 1888 sa v Kremnici narodil Jozef Smida, redaktor, novinár. Pôvodne
vyštudoval teológiu, neskôr popri redaktorskej práci právo, JUDr. Jeho
pôsobiská – kaplán v Predajnej, po vystúpení z kňazského stavu
redaktor, od roku 1920 pôsobil vo Zvolene. V rokoch 1924 – 1930
redigoval Národný denník, bol jeho hlavným a zodpovedným
redaktorom, potom advokátsky koncipient a advokát v Bratislave, počas
Slovenského štátu väznený v Ilave, po roku 1945 pracovník advokátskej
komory v Bratislave, v posledných rokoch života ťažko chorý.
Dielo a zásluhy:
Politicky sa angažoval v občianskej strane Čs. národnej demokracie
a v jej duchu sa zasadzoval za zachovanie spoločnej republiky Čechov
a Slovákov na princípoch rovnosti v politickej i hospodárskej oblasti.
Autor úvodníkov, komentárov, fejtónov, ktoré publikoval v Národnom
denníku. Knižne vydal v nemeckom a anglickom jazyku správu
o politickom procese s V. Tukom na základe súdneho protokolu
a národohospodársku úvahu s konštruktívnymi pripomienkami
k riešeniu biedy na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi. Prispieval aj do
Hronských novín a Slovenského denníka.
Knižné dielo:
Der Prozess Tuka (1930); Štátne dodávky a Slovensko (1930).
Zomrel v roku 1959 alebo 1960, miesto Slovenský biografický slovník
neuvádza, pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.
125. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 298-299.
28. 4. 1888 sa v Banskej Štiavnici narodila Angela Cziczková, hudobná
pedagogička a skladateľka. Ľudovú a meštiansku školu vychodila
v Banskej Štiavnici. Základy hudobného vzdelania získala u svojho otca
Alexandra Cziczku. Študovala na hudobnom ústave Nemzeti zenede
v Budapešti (prof. I. Tomka) a na konzervatóriu v Budapešti u I. Lauba.
Jej pôsobiská – učiteľka hudby v Timişoare (Temešvár, Rumunsko),
v Egeri, riaditeľka hudobnej školy, po štúdiách súkromná učiteľka hudby
v Leviciach, v Banskej Bystrici a v rokoch 1941 – 1945 v Novej Bani.
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Dielo:
Venovala sa komponovaniu, najmä tvorbe pedagogickej literatúry.
Autorka kratších klavírnych skladieb, napr. Mazúrky (1902), Etudy Fisdur (1905). Väčšina jej tvorby zostala v rukopisoch. Členka Zväzu
slovenských skladateľov.
Koncertná a komorná tvorba:
12 sonát pre klavír; Nocturno a Intermezzo; Slavianska fantázia;
Impromptu; Mladosť – album 49 skladieb; Prelúdium As dur pre klavír;
16 malých prelúdií pre klavír; Deväť veľkých prelúdií pre klavír; Sonáta
pre klavírne kvinteto; Sonatína pre flautu a klavír.
Pedagogické dielo:
Unisono; Štúdium oktáv; Rytmické cvičenia s variantmi; Technika trilku;
Príprava na hru tremolo; Štúdium chromatiky.
Vokálne skladby a hudobno-dramatické diela:
42 detských zborov pre 1 - 4 hlas; Missa in C pre miešaný zbor a organ;
Medveď, rak a slávik (detská spevohra); Hôrni trpaslíci (detský balet);
Návrat (opereta).
Zomrela 15. 2. 1973 v Leviciach.
125. výročie narodenia, vo februári 40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 391.
29. 4. 1908 sa v Žiline narodil Jozef Chládecký, kňaz, rehoľník, učiteľ.
1. až 4. ročník rímskokatolíckej ľudovej školy absolvoval v rodisku a tu
pokračoval v štúdiách na reálnom gymnáziu, kde v roku 1925
zmaturoval. Do noviciátu nastúpil 25. 8.1925 v Trnave. Prijal rehoľné
meno Joannes Baptista (Ján Krstiteľ, medzi ľuďmi bol neskôr dlhé roky
známy aj ako Páter Baptista). Tu prešiel počiatočnou formáciou
a pripravoval sa na teologické štúdiá. V roku 1928 študoval v Žiline
v rádovej františkánskej teologickej škole ako poslucháč cursus inferior.
V tomto období tam študoval aj Rudolf Dilong. Slávnostné sľuby zložil fr.
Joannes Baptista 26.8.1929. Za kňaza bol vysvätený 7.9.1930 v Nitre,
v katedrále sv. Emeráma.
Pôsobiská J. Chládeckého – po vysviacke bol disponovaný do kláštora
v Trnave, kde pôsobil ako katechéta. V tomto čase počas šiestich
mesiacov vykonával aj funkciu prefekta františkánskeho gymnázia
v Malackách. V lete 1932 bol preložený z Trnavy do Kremnice. Na ním
uvoľnené miesto v Trnave nastúpil R. Dilong. Do Kremnice bol P.
Baptista premiestnený na príhovor banskobystrického diecézneho
biskupa Mariána Blahu, keďže škola pre hluchonemých si žiadala
katechétu. P. Baptista začal učiť nepočujúcich v Kremnici v roku 1932.
V roku 1933 zložil v Banskej Bystrici skúšku profesora náboženstva
a v roku 1934 skúšku zo špecializácie na vyučovanie hluchonemých. Pri
výučbe sluchovo postihnutých používal kresby a obrazy, vďaka ktorým
tieto deti lepšie chápali jeho výklad. Okrem učenia na škole pre
hluchonemých konal ľudové misie, učil na kremnickom gymnáziu
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a zastupoval aj na ďalších kremnických školách. Vyučoval
predovšetkým náboženskú výchovu, ale aj deskriptívnu geometriu
a zemepis. Prechodne, v rokoch 1935 a 1945, zastával funkciu
gvardiána – predstaveného kláštora, v rokoch 1934, 1938 – 1939 bol
vikárom v kláštore. Po Liborovi Mattoškovi v roku 1939 prevzal úlohu
zapisovateľa do františkánskej kroniky. Kňazskú službu vykonával
nielen v kláštore, ale aj po okolitých farnostiach. Vykonal požehnanie
obrazov – krížovej cesty pre kaplnku vo filiálke Šváb a tiež vykonal
požehnanie krížovej cesty vo farskom kostole.
V Kremnici P. Baptistu Chládeckého zastihla II. svetová vojna a tiež
ťažké povojnové obdobie po roku 1949, keď pre vymyslenú protištátnu
činnosť bol kláštor zhabaný a odovzdaný do užívania Mestského
národného výboru a františkáni boli presťahovaní do farskej budovy.
Nasledovali ďalšie ťažké udalosti tzv. barbarskej noci v roku 1950, keď
časť bratov františkánov mala byť premiestnená do Svätého Beňadika
(dnes Hronský Beňadik) a ďalšia časť mala byť prevezená na Krajský
národný výbor v Banskej Bystrici. Po všetkých peripetiách tohto
zložitého obdobia prijal P. Baptista miesto v Kremnici. Najprv
vypomáhal dôstojnému pánovi Emanuelovi Schubertovi a v roku 1951
bol vymenovaný za kaplána. Naďalej sa ako učiteľ venoval nepočujúcim
deťom. Ako učiteľ bol svojimi kolegami pre svoje znalosti a skúsenosti
rešpektovaný. Na jeho hodiny sa chodili vysokoškolskí študenti učiť
špeciálnemu učiteľstvu. Za dlhoročnú službu medzi hluchonemými
deťmi ho kapitulárny vikár banskobystrickej diecézy Ján Dechet v roku
1955 menoval čestným asesorom. Toto vyznamenanie P. Baptista
odmietol prijať s tým, že podľa cirkevného práva majú rehoľníci
zakázané prijímať vyznamenania. V Nevoľnom sa spoznal aj s budúcim
banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom. Vo voľnom čase čítal,
popri náboženskej literatúre siahal aj po detektívkach a obľuboval tiež
turistiku. Do dôchodku odišiel 1.7.1972 a zostal žiť v Kremnici. Po 49
rokoch prežitých v tomto meste bol 24.11.1981 premiestnený do
Kňazského charitného domova v Pezinku, čo niesol veľmi ťažko.
Pamiatka na J. Chládeckého v Kremnici:
Pri príležitosti 30. výročia úmrtia J. Chládeckého bola odhalená
pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na farskom kostole sv. Františka z
Assisi.
Zomrel 30. 10. 1982, pochovaný je v Žiline. Kremničania ho na
poslednej ceste vyprevadili hojnou účasťou a velikým srdcom uvitým
z kvetov.
105. výročie narodenia
P. Felix Mária Z. Žiška OFM (2012a). P. Baptista Jozef Chládecký OFM
: životopisná črta.
fr. Felix Mária Žiška OFM (2012b). P. Baptista Jozef Chládecký OFM.
Správy zo života Provincie najsvätejšieho spasiteľa [online].
[cit. 2013-03-27]. Dostupné z:
http://www.frantiskani.sk/spravy/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=460&Itemid=79
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*Pozn.:
Publikáciu od P. Felixa Máriu Žišku OFM: P. Baptista Jozef Chládecký
OFM daroval našej knižnici pán farár Marián Krajč, za čo mu aj touto
cestou ĎAKUJEME.
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MÁÁJJ 2013
1. 5. 1933

sa v Martine narodil Boris Turza, hudobný pedagóg, organista.
V rokoch 1939 – 1945 navštevoval základnú školu v Kremnici
a v Žarnovici, neskôr študoval na gymnáziu v Prievidzi a v Lučenci,
v rokoch 1950 – 1952 v Banskej Bystrici. Súčasne sa vzdelával
v hudbe. Študoval hru na organe a kompozičné predmety na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave. Jeho pôsobiská – externý, neskôr stály učiteľ
hudby na Ľudovej škole umenia M. Ruppeldta v Bratislave.
Od roku 1960 pravidelne koncertoval v Bratislave, v Prahe a iných
mestách doma, neskôr aj v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
Dielo:
Publikoval v Spravodaji Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu
a od roku 1980 viedol autorský kolektív, ktorý vydával učebnice a
metodiky hudby.
Knižné dielo (spoluautor):
Hudobná náuka pre 1. ročník 1. stupňa základného štúdia ľudovej školy
umenia (1985); Metodická príručka hudobnej náuky pre 1. - 2. ročník...
(1985); Hudobná náuka pre 2. ročník... (1986); Hudobná náuka pre
3. ročník... (1986); Hudobná náuka pre 4. ročník... (1987); Metodická
príručka hudobnej náuky pre 4. ročník (1987); Metodická príručka na
vyučovanie hudobnej náuky v 5. ročníku základnej umeleckej školy
(1990).
Zomrel 29. 9. 1989 v Bratislave.
80. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 146.

4. 5. 1763

v Paludzi (zaniknutá obec, okr. Liptovský Mikuláš) zomrel Ján Blasius,
náboženský spisovateľ. V rokoch 1693 – 1698 študoval v Kremnici,
1698 – 1700 v Banskej Bystrici, 1700 – 1702 v Banskej Štiavnici,
v štúdiu pokračoval vo Wrócławi a vo Wittenbergu. Jeho pôsobiská –
evanjelický farár v Slovenskej Ľupči, v rokoch 1708 – 1709 v Hornej
Štubni, potom dvorný kazateľ Ujfalušiovcov v Diviackej Novej Vsi, farár
v Trenčíne, 1719 – 1732 kazateľ v Krnči, kde žil do roku 1755.
Dielo:
Autor náboženskej literatúry a prekladov z nemčiny. Najvýznamnejšie
sú jeho spevníky, ktoré obsahujú pôvodnú a z nemčiny preloženú
piesňovú tvorbu. Pôvodné piesne s vieroučným obsahom odzrkadľujú aj
autorov pohnutý život.
Knižné dielo:
Mléko materinské (1717); Učení křesťanského zdravé jadro (1717);
Apatečka duchovní a domovní (1734).
Narodil sa 21. 6. 1684 v Ivančinej.
250. výročie úmrtia

58
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 263.
4. 5. 1748

sa v Banskej Bystrici-Radvani narodil Juraj Lačný, cirkevný hodnostár.
Študoval v Banskej Bystrici, v Bratislave a na univerzite v Jene.
Pôsobiská J. Lačného – vychovávateľ u Gostoniovcov, u Kubíniovcov,
u Jesenákovcov a Radvániovcov. Evanjelický farár v Slažanoch,
v Ľubietovej, 1795 evanjelický farár v Kremnici, tekovský senior.
Zbieral dokumenty a správy o histórii evanjelickej cirkvi, ktoré využil
Adam Chalupka pre svoje rukopisné dielo.
Zomrel 7. 7. 1826 v Kremnici.
265. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 335.

7. 5. 1708

v Banskej Bystrici zomrel Ján Simonides, spisovateľ, učiteľ. Študoval
v Ilave, v Banskej Štiavnici, v Kremnici, v Brezne, na evanjelickom
kolégiu v Prešove, na univerzite vo Wittenbergu, v Jene. Jeho
pôsobiská – rektor gymnázia v Brezne, evanjelický farár v Radvani,
dvorský kazateľ u Gebhardovcov v Kráľovej, farár v Hronseku,
slovenský kazateľ v Banskej Bystrici, 1704 zvolenský konsenior.
V roku 1674, po odhalení Vešeléniho sprisahania, bol na mimoriadnom
súde v Bratislave odsúdený na trest smrti. Po väznení v Bratislave
a v Leopoldove 1675 odvlečený do Talianska na galeje. S T. Masníkom
ušiel 1.5.1675 z eskorty, 4.5. ich chytili a väznili v Capracotte, odkiaľ ich
vykúpil nemecký evanjelický kupec J. F. Weltz. S jeho podporou odišli
cez Taliansko a Švajčiarsko do Nemecka, kde študoval na univerzitách.
Žil vo Wrócławi, cestoval po Európe, do Uhorska sa vrátil po
šopronskom sneme, počas Tököliho stavovského povstania.
Vyslovil nespokojnosť s tým, že vzdelanci používajú ako spisovný jazyk
prevažne latinčinu, angažoval sa za používanie národného jazyka.
O domácom jazyku (bibličtine) v úvode svojho katechizmu konštatoval,
že mnohým slovám ľud nerozumie, a žiadal, aby Slováci písali tak, ako
hovoria.
Dielo:
Počas putovania na galeje, počas uväznenia a po vyslobodení si písal
denník, v ktorom zaznamenal atmosféru bratislavského súdu, život vo
väzení. Po vyslobodení v denníku zachytil prírodné krásy
a pozoruhodnosti, najmä antické pamiatky, kultúru a vzdelanosť, ale
i hospodárske, politické, spoločenské, sociálne a náboženské pomery.
Denník bol východiskom k jeho ďalším prácam memoárového
a cestopisného charakteru.
Autor príležitostných básní, kázní, katechizmu, polemík, teologických
dišpút.
Narodil sa v roku 1648 v Spišských Vlachoch.
365. výročie narodenia a 305. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 260-261.

9. 5. 1823

sa v Žiline narodil Ján Miloslav Gerometta, národnokultúrny pracovník.
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Teológiu študoval na generálnom seminári v Pešti, v roku 1848 bol
vysvätený za kňaza. Jeho pôsobenie – od roku 1853 gymnaziálny
profesor, kaplán a katechéta v Kremnici, od roku 1856, farár v Španej
Doline, na Starých Horách, vo Veľkej Lovči, od 1899 na penzii, žil
v Kremnici.
Dielo a zásluhy:
Zakladajúci člen Matice slovenskej, Muzeálnej slovenskej spoločnosti,
člen výboru Spolku sv. Vojtecha. Mecén národno-kultúrnych podujatí.
Ako študent prispel do Orla tatranského básňou Kdo je mocní, neskôr
sa venoval výlučne publicistike. Kázne a náboženské úvahy uverejňoval
v Kazateli a Kazateľni, politické články najmä v Národných novinách.
Prispieval aj do nemeckej a maďarskej tlače a obraňoval slovenské
národné záujmy. Obranný charakter mala jeho nemecká brožúra
Staršie i novšie pokusy maďarizácie v Uhorsku s osobitným zreteľom
na Slovákov. Pripisuje sa mu aj účasť na nemeckej brožúre Maďarská
štátna idea, cirkev a národnosti v Uhorsku.
Zomrel 20. 5. 1900 v Kremnici.
190. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 184-185.
11. 5. 1963 vo Vrútkach zomrel Pavol Florek, historik, verejný činiteľ, stredoškolský
profesor. Študoval na gymnáziách v Trstenej, v Levoči, v Podolínci, kde
v roku 1915 maturoval. Ďalej študoval históriu a latinčinu, neskôr
i zemepis na univerzite v Budapešti, potom v Prahe. V roku 1940 získal
titul PhDr. Pôsobiská P. Floreka – stredoškolský profesor v Košiciach,
v Dolnom Kubíne, v Rimavskej Sobote, v Martine, od roku 1940
prednášal na univerzite v Bratislave, potom dva roky pracovník
Ministerstva školstva a národnej osvety, od roku 1948 robotník
v Martine, v rokoch 1955 – 1956 archivár a knihovník Štátnej mincovne
v Kremnici, následne pracovník knihovedného oddelenia Matice
slovenskej v Martine.
Ako stúpenec ideológie a politiky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa
aktivizoval hlavne v oblasti kultúry.
V roku 1945 emigroval do Rakúska, odtiaľ do Talianska a v roku 1947
sa vrátil do vlasti.
Súdený Národným súdom v Bratislave, s ohľadom na poľahčujúce
okolnosti (pomoc prenasledovaným po ústupe SNP do hôr...) ho súd
nepotrestal.
Činnosť a dielo:
Od roku 1936 redigoval Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti (od
roku 1942 Sborník Slovenského národného múzea), Sborník Spolku
prof. Slovákov. Člen výboru Matice slovenskej, MSS (od 1940 jej
úradujúci podpredseda), od 1940 predseda Zväzu slovenských múzeí
a správca Slovenskej národnej knižnice.
V rokoch 1935 – 1939 poslanec Národného zhromaždenia, 1938 –
1839 autonómneho snemu, 1939 – 1945 snemu Slovenskej republiky
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a predseda jeho kultúrneho výboru.
Venoval sa histórii Turca. Autor štúdií, kultúrno-politických článkov,
recenzií.
Knižné dielo:
Turčiansky Svätý Martin a okolie (1936); Turčiansky Svätý Martin
v stredoveku (1941).
Narodil sa 25. 3. 1895 v Krušetnici.
50. výročie úmrtia
Biografický lexikón Slovenska II (2004), s. 597.
14. 5. 1888 v Banskej Štiavnici zomrel Otto Kremnický, banský inžinier. V rokoch
1877 – 1881 študoval baníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici, 1882 vykonal štátne skúšky, 1884 PhDr. Jeho
pôsobenie – v rokoch 1883 – 1888 asistent Katedry matematiky
Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
V roku 1887 zakladateľ a tajomník spolku priateľov baníckej a hutníckej
literatúry. Od roku 1879 člen banskoštiavnickej pobočky Uhorskej
geologickej spoločnosti, od 1883 Banskoštiavnickej lekárnickej
a prírodovedeckej spoločnosti.
Dielo:
Autor doktorskej práce z matematiky a návrhu stanov spolku priateľov
baníckej a hutníckej literatúry.
Narodil sa v roku 1860 v Iacobeni (Rumunsko).
125. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 253.
16. 5. 1713 sa v Banskej Štiavnici narodil Jozef Karol Hell, banský konštruktér,
vynálezca. Syn Mateja Kornela Hella, brat Maximiliána Hella. Po
vychodení základnej školy sa učil u otca o stavbe a údržbe čerpacích
a dopravných banských strojov, 1737 navštevoval v Banskej Štiavnici
prednášky Samuela Mikovíniho z matematiky, mechaniky a hydrauliky.
Od roku 1738 pomocník svojho otca, 1744 strojmajster, neskôr hlavný
strojmajster erárnych baní v Banskej Štiavnici.
Dielo a zásluhy:
Podstatne prispel k rozvoju banskoštiavnického baníctva. V jeho
strojoch vyvrcholila banská technika neskorého feudalizmu a slovenské,
najmä banskoštiavnické baníctvo, sa vďaka J. K. Hellovi dostalo na čelo
svetového technického rozvoja.
V roku 1736 predložil návrh svojho prvého vynálezu, vahadlového
čerpacieho stroja. Generálny plán jeho otca na odvodňovanie
banskoštiavnických baní navrhol využitie osemnástich týchto nových
strojov. Prvé dva stroje tohto typu postavili 1738 pri šachte Siglisberg
v Štiavnických Baniach. Začiatkom roka 1745 predložil návrh na stavbu
vodnostĺpcového čerpacieho stroja. Prvý z týchto strojov postavil v roku
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1749 v šachte Leopold, neskôr ďalších osem v Banskej Štiavnici. Nové
stroje sa plne osvedčili, boli veľmi výkonné a mali dlhú životnosť
(v jednej bani pracovali vyše 60 rokov). Vodnostĺpcový čerpací stroj bol
najdokonalejším čerpacím strojom svojej doby, rozšíril sa aj do ďalších
krajín a s malými úpravami, napr. v Banskej Štiavnici, sa udržal až do
polovice 20. storočia. Tretí vynález, vzduchový čerpací stroj, realizoval
v šachte Amália v Banskej Štiavnici, kde postavil súčasne aj
vodnostĺpcový stroj. Prácu dokončil v roku 1775. Princíp vzduchového
čerpacieho stroja sa dodnes využíva pri čerpaní nafty.
V roku 1758 postavil pri šachte Königsegg v Štiavnických Baniach
atmosferický parný stroj podľa vzoru tzv. ohňových strojov Izáka Pottera
a Jozefa Emanuela Fischera, prispôsobený lokálnym pomerom
a s viacerými konštrukčnými vylepšeniami.
Staval aj protipožiarne striekačky, stupy vlastnej konštrukcie atď.
Skonštruoval zariadenie na čistenie vzduchu v baniach a na vháňanie
čerstvého vzduchu do podzemných hĺbok.
Spolu s otcom a Samuelom Mikovínim sa v okolí Banskej Štiavnice
zaslúžil o vznik obdivuhodného systému vodných nádrží – tajchov,
zdroja energie pre banskú a upravárenskú techniku 2. polovice
18. storočia.
Všetky tieto vynálezy podstatne zlepšili pracovné i sociálne pomery
baníkova prejavili sa aj vo výnosoch baní.
Svoje vedomosti uplatňoval aj v iných revíroch monarchie.
Vysoká úroveň tejto banskej techniky rozhodujúco ovplyvnila 1762 –
1764 zakladanie baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Jozef Horák ho, spolu s otcom M. K. Hellom, zvečnil v životopisnom
románe Strieborné hlbiny (1962).
Zomrel 11. 3. 1789 v Banskej Štiavnici.
300. výročie narodenia
Biografický lexikón Slovenska III (2007), s. 412.
Hell, Jozef Karol. In: Osobnosti.sk [online]. [cit. 2013-04-29].
Dostupné z:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58751
17. 5. 1838 sa v Bardejove narodil Viktor Miškovský, staviteľ, archeológ, maliar,
historik umenia, učiteľ. Základnú školu a štyri triedy nižšieho gymnázia
navštevoval v Bardejove, vyššie triedy gymnázia absolvoval
v Satoraljaújhely, v Rožňave a v Levoči, kde v roku 1862 maturoval.
Počas štúdia na nižšom gymnáziu bol zapísaný zároveň na mestskej
kresliarskej škole. Pokračoval na Vysokej škole technickej v Budíne,
kde študoval staviteľský odbor. Štúdiá ukončil na polytechnike
vo Viedni, kde súbežne navštevoval aj prednášky architekta
a reštaurátora F. Schmidta na výtvarnej akadémii. V roku 1871 študoval
problémy organizácie múzeí a pamiatkovej starostlivosti v Norimbergu,
Augsburgu a Regensburgu, 1874 pobudol šesť týždňov v Taliansku,
1890 v Paríži. Jeho pôsobiská – učiteľ na mestskej kresliarskej škole
v Bardejove, v rokoch 1867 – 1868 profesor deskriptívnej geometrie a
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kreslenia na štátnej reálke v Kremnici, neskôr na štátnej reálke
v Košiciach.
Zásluhy a dielo:
Priekopník systematickej ochrany výtvarných pamiatok, 1875
korešpondent Centrálnej komisie pre výskum a ochranu staviteľských
pamiatok v Bratislave, 1880 člen korešpondent Uhorskej akadémie
vied, 1878 člen Collegio internazionale di scienze lettere e arti v Miláne,
od 1904 člen Krajinskej pamiatkovej komisie.
Autor množstva článkov v domácich i zahraničných časopisoch
s tematikou architektonických a výtvarných pamiatok, autor vyše 250
prác o umeleckohistorických otázkach. Robil terénne výskumy na
Slovensku i v Maďarsku. Jeho najcennejším dielom je publikácia
o stredovekých umeleckých pamiatkach, ku ktorej zbieral údaje dvanásť
rokov a ktorú doplnil farebnými kresbami.
Autor akvarelov, najmä s motívmi historických pamiatok.
Zomrel 2. 11. 1909 v Košiciach.
175. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 199.
18. 5. 1733 sa v Kremnici narodil Ján Juraj Schmidhauser, medailér. Študoval na
výtvarnej akadémii vo Viedni. Pôsobenie J. J. Schmidhausera –
medailér v Karlsburgu, vo Viedni, v Smolníku a v Kremnici.
Zomrel 25. 4. 1800 v Kremnici.
280. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 223.
20. 5. 1733 v Péceli (Maďarsko) zomrel Pavol Rádai, kurucký diplomat, publicista.
Pochovaný je v Lučenci. Študoval na evanjelickej reform. škole
v Lučenci, na evanjelických školách v Hrachove, v Banskej Štiavnici
a v Kremnici. Jeho pôsobiská – praktikant u hontianskeho
a novohradského notára Pavla Kajaliho, u chorvátskeho bána Šimona
Forgáča, potom notár Novohradskej stolice, tajomník, vedúci
kancelárie, sedmohradský kancelár a diplomat v službách Františka II.
Rákociho, napr. v roku 1704 zastupoval kurucov na mierových
rokovaniach s panovníkom v Banskej Štiavnici. Na svoju dobu
disponoval širokým filozofickým, teologickým, právnickým i vojenským
vzdelaním, ovládal klasické i moderné jazyky. Po roku 1711 hospodáril
na rodovom majetku v Péceli. V roku 1700 dal postaviť rodové sídlokaštieľ, založil neskôr slávnu rodinnú knižnicu, podporoval umeleckú
resp. vedeckú tvorbu F. Pápaiho-Pariza, A. Mányokiho, M. Bela.
Činnosť a dielo:
Najvýznamnejší kurucký publicista. Písal manifesty a výzvy povstalcov,
redigoval kurucké noviny Mercurius veridicus ex Hungaria. Vydal knižku
vlastných modlitieb a náboženských piesní, ktoré patria medzi
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najkrajšie kalvínske piesne. Pramennú hodnotu, najmä pre poznanie
Rákociho povstania, má jeho denník z rokov 1697 - 1720.
Narodil sa 2. 7. 1677 v Lučenci.
280. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 15.
23. 5. 1923 sa v Jastrabej narodil Jozef Becler, pracovník na železnici, literárny
tvorca. Študoval na gymnáziu v Kremnici, kde zmaturoval v roku 1946.
Po skončení štúdia sa zamestnal na železnici a tu pracoval až do
dôchodku. V Kremnici žil a tvoril od svojich mladých liet.
Činnosť a tvorba:
Už počas gymnaziálnych čias písal pekné slohové práce. Autor
poviedok, satiry a epigramov. Námety pre poviedky čerpal zo života
a vychádzali mu v Pravde a v Slovenke. Satirickými postrehmi
prispieval do časopisu Kocúrkovo a epigramami do Roháča.
Ako autor spolupracoval s banskobystrickým a košickým rozhlasom.
Venoval sa i ochotníckemu divadlu. Tu pôsobil ako herec a tiež
režíroval. So svojimi kolegami, zo železničnej stanice Horná Štubňa,
nacvičil divadelnú hru Ženský zákon.
Od prozaika, dramatika a publicistu Andreja Chmelka, ktorý pôsobil
v rokoch 1939 – 1941 na kremnickom gymnáziu ako profesor a učil J.
Beclera, dostal ponuku účinkovať vo filme. Túto ponuku však neprijal.
V rodnej obci Jastrabá hrával na kostolnom organe.
Úspešný účastník recitačných pretekov. Mnohým Kremničanom utkvel
v pamäti ako recitátor na kultúrnych podujatiach.
Zomrel 7. 7. 2010 v Banskej Štiavnici.
90. výročie narodenia
MADUDOVÁ, Alžbeta, 2005. Súčasní literárni tvorcovia nášho
regiónu : regionálna personálna bibliografia, s. 77.
25. 5. 1893 sa v Trnave pri Laborci narodil Viliam Gaňo, pedagóg, defektológ.
Ľudovú školu navštevoval v Trnave pri Laborci, meštiansku školu
v Humennom, 1908 – 1912 študoval na učiteľskom ústave v Blatnom
potoku, 1913 – 1915 na vysokej škole liečebnej pedagogiky
v Budapešti. Jeho pôsobiská – učiteľ v Ineu (Rumunsko), v ústavoch
pre defektnú mládež, pracovník oddelenia ochrany mládeže ľudového
komisariátu spravodlivosti Maďarskej republiky rád v Budapešti,
nasledoval Štátny ústav hluchonemých v Komárne, potom riaditeľ
štátneho ústavu hluchonemých v Dubnici nad Váhom, v rokoch 1933 –
1945 v Kremnici, 1945 – 1947 pracovník Povereníctva školstva a
osvety, od 1947 vedúci odboru defektológie v Štátnom pedagogickom
ústave, resp. vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave.
Spoluzakladateľ Zemského spolku pre starostlivosť o slabomyseľných
na Slovensku, spoluzakladateľ a predseda Spolku pre liečebnú
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nápravu, predseda Spolku odborných učiteľov hluchonemých a slepých,
funkcionár Spolku pre hluchonemých, Čs. pedagogickej spoločnosti pri
SAV a p.
V roku 1955 vyznamenaný Za vynikajúcu prácu, 1963 Medailou J. A.
Komenského.
Zásluhy:
Zakladateľ slovenskej defektológie, významný predstaviteľ špeciálnej
a liečebnej pedagogiky (najmä surdopedagogiky) a logopédie na
Slovensku, v československom i medzinárodnom kontexte. Organizátor
poradenskej činnosti, v roku 1947 založil pri Štátnom pedagogickom
ústave pedagogickom v Bratislave prvú defektologickú poradňu na
Slovensku. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriaval najmä na
problematiku sluchovo postihnutých detí a mládeže, skúmal ich reč
a sluch, pamäť, pozornosť a schopnosti, zároveň sa venoval
logopedickým výskumom. Neskôr predmetom jeho záujmu bola aj širšia
problematika telesne, mentálne a zmyslovo postihnutej mládeže.
Spolutvorca nových školských zákonov, najmä jednotného školského
zákona č. 95/1948, ktorý po prvý raz v histórii špeciálneho školstva
zabezpečil vzdelávanie postihnutej mládeže. Staral sa aj o odbornú
pripravenosť učiteľov špeciálnych škôl, organizoval kurzy pre
logopedických asistentov, prednášal na seminároch a konferenciách.
Zúčastnil sa na tvorbe učebných plánov a osnov pre jednotlivé typy
špeciálnych škôl.
Autor analyticko-experimentálnych prác týkajúcich sa hluchonemoty,
logopédie ap. Autor diel o širšej problematike defektných detí
a špeciálnej pedagogiky, autor vysokoškolskej učebnice, vedeckých
štúdií, článkov a recenzií v domácej a zahraničnej tlači. Založil
a redigoval časopis Špeciálna škola, vedúci slovenskej sekcie v redakcii
časopisu Otázky defektológie. Odbornú literatúru prekladal
z maďarčiny.
Knižné dielo (výber):
Zemanova knihovňa o úchylnej mládeži (1933, zostavovateľ); Úvod do
diagnostiky vyučovania hluchonemých (1937); Slovenská hluchonemá
mládež (1940); Úvod do liečebnej pedagogiky (1940); Malá náuka
o vzdelávaní hluchonemých (1943); Odzeranie z úst hluchonemých
(1945); Defektné deti a náčrt základných problémov ich výchovy (1960);
Materiály k dejinám špeciálnych škôl na Slovensku do roku 1945 (1961,
zostavovateľ); Defektní děti. Co má vědět učitel ZDŠ o mládeži
vyžadující zvláštní péče (1962); K niektorým otázkam výchovnej práce
s rozumove chybnými deťmi (1962, splouautor); Výchova defektných
detí (1962); Z teórie a praxe vyučovania nepočujúcich (1965); Školy,
škoľnyje učreždenija dľa vospitanija anomaľnych detej v ČSSR (1966,
spoluautor).
V roku 1954 v časopise Jednotná škola uverejnil sedemnásťstranovú
štúdiu
50 rokov kremnického ústavu pre hluchonemých.
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V Kremnici jeho meno nesie Základná škola pre žiakov so sluchovým
postihnutím internátna Viliama Gaňu.
Zomrel 24. 7. 1966 v Bratislave.
120. výročie narodenia
Biografický lexikón Slovenska III (2007), s. 61-63.
31. 5. 1943 sa v Štítniku narodil Cyril Koreň, akademický maliar, odborný pedagóg.
Talent zdedil po matke, ktorá rada maľovala. V rokoch 1957 – 1961
študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor
grafika (prof. R. Fila), v rokoch 1962 – 1968 v štúdiu pokračoval na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, J.
Mudroch), odbor komornej maľby. Toto štúdium zavŕšil titulom
akademický maliar. Všetky tri deti C. Koreňa kráčajú v otcových
šľapajách a majú výtvarné vzdelanie. Jeho pôsobiská – v roku 1961
pôsobil v Dome osvety v Rožňave, 1962 v Československej televízii
v Bratislave. Koncom roka 1969 prišiel učiť na Strednú umeleckopriemyselnú školu do Kremnice (teraz Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva). Pôsobil tu ako odborný pedagóg v odbore Tvarovanie
priemyselných výrobkov a po nežnej revolúcii, počas troch mesiacov,
ako dočasný riaditeľ školy. Je možné konštatovať, že C. Koreň je
jedným z najdlhšie pôsobiacich vyučujúcich na tejto škole, ak nie
rekordmanom. Jeho účinkovanie na tejto škole dosiahlo okolo štyroch
desiatok rokov. Jedno desaťročie kabinet v budove školy bol aj
bydliskom Cyrila Koreňa. Ako odborný pedagóg vychoval celý rad
odborníkov, za všetkých uvádzame Jozefa Kabáňa, šéfdizajnéra firmy
Škoda Auto a Adama Oľhu, herca, scenáristu, režiséra.
Tvorba:
Kompozície C. Koreňa námetovo súvisia so záujmom o leteckú
techniku a so zážitkami z lietania.
Vo svojich objektoch vyjadruje aj symboliku národnej minulosti.
Výstavy:
V 70. - 80. rokoch 20. storočia sa sporadicky zúčastňoval na
skupinových
a zväzových výstavách.
Realizácie:
Monumentálna výzdoba pre svadobné siene v Revúcej a v Rožňave
a pre smútočnú sieň v dome smútku v Rožňavskom Bystrom. Pre
prícestnú kaplnku pri Dolnej Vsi v roku 1995 namaľoval obraz.
Autor plagátu pre Mesto Kremnica, k výročiu mesta a pútača
k 40. výročiu Školy úžitkového výtvarníctva.
Na svojom konte má množstvo zaujímavých dizajnérskych návrhov.
Celý život ho fascinuje priestor. Predmetom jeho dlhoročného záujmu
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a skúmania je oblasť aviatiky. Už ako malý chlapec zo stavebníc skladal
lietadlá. Mnohí starší „šupkári“ si určite pamätajú konštrukciu jeho
povestného krídla, zaveseného na strope kabinetu. Nezostal však len
pri skúmaní a konštruovaní, Cyril Koreň je aktívny „padáčkár“.
Príspevok Róberta Dolnického, jeho bývalého kolegu:
Asi v roku 1969 bolo založené oddelenie Tvarovanie strojov a nástrojov
a v tomto období nastúpil do školy aj Cyril Koreň, ako mladý začínajúci
pedagóg. Toto oddelenie pomáhal spolu s ostatnými kolegami formovať
a prispôsobovať novým podmienkam, ktoré prinášala doba až do
školského roku 2008/2009, kedy ukončil svoju pedagogickú činnosť na
ŠÚV. Uvedené dátumy sú však len približné, podarilo sa mi ich zistiť po
konzultácii s kolegami a založenie oddelenia som vyčítal z katalógu
školy. Posledný rok, alebo dva, pred ukončením svojej kariéry, učil aj
navrhovanie na kováčskom oddelení.
70. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Cyril KOREŇ.
VÁROSS, Marian, 1987. Kremnickí výtvarníci včerajška a dneška,
[nestr.].
Čerpané aj z poznámok Janky KOLLÁRIKOVEJ z NBS - MMM
a z poznámok Róberta DOLNICKÉHO, odborbého pedagóga zo SŠÚV.
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JÚÚNN 2013
1. 6. 1828

sa v Banskej Štiavnici narodil Adolf Divald, lesný inžinier, odborný
spisovateľ. Absolvoval banskoštiavnické gymnázium, v rokoch 1846 –
1850 študoval na lesníckom odbore Banskej a lesníckej akadémie
v Banskej Štiavnici. Získal titul Ing. Jeho pôsobiská – od 1851 lesný
adjunkt na muránskom panstve kniežaťa Coburga, neskôr v službách
banského eráru v Banskej Štiavnici, 1862 lesmajster, v 60-tych rokoch
na majetkoch grófa Eltzera vo Vukovare, neskôr odborný radca
a prednosta lesníckeho odboru Ministerstva pôdohospodárstva,
obchodu a priemyslu, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti na
exploatovanie erárnych lesov v Slavónii, správca panstva kniežaťa
Eszterházyho v Eisenstadte. Od roku 1889 vo výslužbe.
V roku 1883 bol povýšený do šľachtického stavu.
Činnosť a dielo:
Spoluorganizátor uhorskej lesníckej kultúry.
V roku 1862 založil s K. Wagnerom celouhorský lesnícky časopis
Erdészeti Lapok, ktorý spočiatku redigoval a často doň prispieval.
Spoluautor návrhu uhorského lesného zákona 1879.
Autor knižných prác o maďarskej lesníckej literatúre, o prevodových
tabuľkách mier a váh v lesníctve, o prírodných vedách a lesníctve,
maďarsko-nemeckého s nemecko-maďarského lesníckeho slovníka
a publikácie o erárnych lesoch Marmarošskej, Užhorodskej a Liptovskej
župy.
Funkcionár Krajinského lesníckeho spolku.
Zomrel 12. 11. 1891 v Szombathely (Maďarsko).
185. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 474.

3. 6. 1968

v Lučenci zomrel Gustáv Voda, lekárnik, kultúrny a verejný činiteľ.
Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, farmáciu absolvoval na
prírodovedeckej a lekárskej fakulte univerzity v Budapešti,
farmakognóziu, botaniku a geológiu na filozofickej fakulte univerzity
v Berne, v roku 1909 Mgr. farmácie, 1911 PhDr. Jeho pôsobiská –
receptár vo dvornej lekárni v kúpeľoch Ischl, v rokoch 1917 – 1920
správca dedičnej lekárne Gazdíkovcov v Kremnici, 1920 – 1962 pôsobil
v Lučenci, kde po získaní lekárenskej koncesie zriadil lekáreň Salvator,
v ktorej vybudoval moderné laboratórium.
Činnosť a tvorba:
Pomáhal riešiť stavovské otázky lekárnikov, angažoval sa za reformu
lekárnického štúdia. Mecén farmaceutického dorastu a mládeže
s umeleckými ambíciami. Spolupracoval pri založení Slovenského
lekárnického múzea v Bratislave. Aktívny pracovník na národnom
a kultúrnom poli. Po vzniku Československej republiky pomáhal
zakladať miestne slovenské kultúrne spolky. V Kremnici organizoval
Slovenskú národnú radu, v Lučenci sa aktivizoval v speváckom spolku
Ozvena.
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Autor práce Dejiny lekárnictva v Uhorsku a článkov o kultúrnej práci.
Člen Slovenského literárneho odboru v Budapešti, Muzeálnej
slovenskej spoločnosti, 1918 organizátor a prvý predseda SNR
v Kremnici, prvý mešťanosta v Lučenci, 1931 zakladajúci člen Sväzu
lekárnikov Slovákov, člen jeho výboru.
Narodil sa 3. 5. 1886 v Modre.
45. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 300-301.
9. 6. 1923

sa v Radošovciach narodil Vít Ušák, rehoľník, salezián, rímskokatolícky
kňaz, básnik, spisovateľ pre deti, prekladateľ. Študoval na
saleziánskom gymnáziu v Šaštíne, na biskupskom gymnáziu v Trnave,
na privátnom gymnáziu v Trnave a v Kláštore pod Znievom, potom
absolvoval pedagogickú prax v Šaštíne, v rokoch 1948 – 1950 študoval
teológiu v Žiari nad Hronom. Tu ho zastihla „barbarská noc“, počas
ktorej boli zásahom komunistickej moci zlikvidované všetky mužské
rehole vo vtedajšom Československu. Po nútenom pobyte vo viacerých
koncentračných táboroch sa mladému bohoslovcovi podarilo ilegálne
prekročiť štátne hranice a ujsť do Talianska. Po dokončení teologických
štúdií bol 1. júla 1953 vysvätený za kňaza v talianskom Bollengu pri
Turíne. Ako mladý kňaz prejavil túžbu ísť pracovať do misií. Pôsobiská
V. Ušáka – pedagóg a duchovný správca vo viacerých talianskych
saleziánskych ústavoch, pedagóg a vedeckovýskumný pracovník
v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, od roku 1990 rehoľný
predstavený v Hronskom Beňadiku. Od roku 1997 žije na odpočinku
v Poprade-Veľkej v Dome saleziánov dona Bosca.
V roku 2003 získal uznanie Zväzu Slovákov v Chorvátsku.
Dielo:
Autor básní, monografií, náboženských úvah a spomienkových článkov.
Motívy pre svoje básne čerpal zo života, detstva, prírody a náboženskej
problematiky. Verše, náboženské úvahy a spomienkové články
publikoval vo viacerých domácich aj exilových periodikách (Slovenské
hlasy z Ríma, Slovák v Amerike, Jednota, Most, Dialogo mensile
parrochiale Roma, La stanza letteraria, Literárny almanach Slováka
v Amerike, Kalendár Jednota, Slovenský denník, Katolícke noviny).
Prekladal z taliančiny.
Publikoval i pod pseudonymom Ján Vetva.
Zbierky básní:
Prikladám na vatru (1980); Od Tibera k Poradu (1998).
Verše pre deti:
Na detskej vlne (1981).
Publikácia:
Slováci v Chorvátsku (1978).
Monografia:
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Dojmy zo svätej zeme (1986).
Preklady do slovenčiny:
Gabriele di S. M. Maddalena: Dôverne s Bohom (1990); Bosco, Teresio:
Žil iba pre druhých (1983); Sangalli, Gianni: Devätnásťročný mladík
kňazom (1983); Tescaroli, Cirillo: Misionár černochov (1988).
90. výročie narodenia
MAŤOVČÍK, Augustín, 2001. Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia, s. 484-485.
HAMRÁČEK, Rastislav, 2003. Salezián don Vít Ušák slávi dve jubileá.
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska [online].
[cit. 2013-05-14]. Dostupné z:
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20080606010
11. 6. 1923 sa v Kremnici narodil Jaromír M. Lehotský, ekonóm. Pravnuk historika,
archivára, pedagóga Pavla Križku, vnuk organistky, hudobnej
skladateľky Ľudmily Lehotskej-Križkovej, syn banského inžiniera
a hospodárskeho pracovníka Aurela Lehotského, brat archivárky,
historičky a vysokoškolskej pedagogičky Dariny Lehotskej a historika
Vladimíra Lehotského, manžel Júlie Lehotskej, rod. Pršanovej, otec
dcéry Daniely. Jeho matka Milina bola v domácnosti a starala sa o svoje
tri deti.
Ľudovú školu vychodil v Kremnici a v Banskej Štiavnici, v štúdiu
pokračoval na gymnáziu v Kremnici, kde v roku 1942 zmaturoval.
Zapísal sa na Vysokú školu obchodnú v Bratislave, no po dvoch rokoch
toto štúdium prerušil. J. M. Lehotský sa počas Slovenského národného
povstania prihlásil ako dobrovoľník na vojenskom veliteľstve v Banskej
Bystrici do 1. československej armády na Slovensku. Bol zaradený do
štábnej roty Vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý prešiel výcvikom
na Donovaloch. Oddiel sprevádzal generálov Jána Goliana a Rudolfa
Viesta. 1. novembra bol zajatý a prežil šesť ťažkých mesiacov
v neľudských podmienkach v zajateckom tábore v Nemecku. Červená
armáda ho spolu s ostatnými zajatcami oslobodila 9. mája 1945. Domov
sa vrátil s podlomeným zdravím a následky zo zajatia ho sprevádzali po
celý život. Absolvoval aj základnú vojenskú službu a po jej skončení sa
zistilo, že on, ako bývalý zajatec, mal byť od tejto oslobodený.
Pracovné pôsobiská J. Lehotského – krátky čas bol zamestnaný
v banke v Bratislave, v novembri 1948 nastúpil do práce v Štátnej
mincovni v Kremnici (teraz Mincovňa Kremnica, štátny podnik). Tu popri
zamestnaní vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor ekonómia
priemyslu. Štúdium ukončil v roku 1967 štátnou záverečnou skúškou
a bol mu priznaný titul inžinier ekonómie. V mincovni zastával viaceré
úradnícke posty a pracoval tu do 20.4.1982, kedy odišiel do invalidného
dôchodku.
Činnosť a dielo:
Podľa slov J. Lehotského, keď v rokoch 1968 – 1969 televízia vysielala
seriál Sága rodu Forsythovcov a časopis Slovenka vypísal súťaž Sága
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môjho rodu, siahol po dvanástich zväzkoch Diplomatára, ktorých
autorom bol jeho otec Aurel a podrobnejšie si ich prečítal. Do Slovenky,
do spomínanej súťaže, poslal príspevok s názvom Stručná kronika rodu
Lehotzkých a tento príspevok patril k víťazným. Tým ale záujem
o genealógiu opäť načas skončil. Vrátil sa k nej, keď už bol na
dôchodku, tento raz natrvalo, a pokračoval v práci svojho otca. Sám,
alebo v spolupráci so súrodencami, zostavil ďalšie diely Diplomatára.
Napísal aj genealogickú prácu Sága rodu Izákovcov, ktorá obsadila
prvé miesto v súťaži Najlepšie genealogické práce roka 1995. Súťaž
vypísala Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici
slovenskej a v roku 1997 túto ságu vydala knižne. V 90-tych rokoch 20.
storočia ho jeho záľuba priviedla k členstvu v tejto spoločnosti.
Zomrel 30. 4. 2001 v Kremnici.
90. výročie narodenia
Informácie o Jaromírovi M. Lehotskom poskytla jeho manželka Júlia
LEHOTSKÁ.
ŠIŠMIŠ, Milan, 1997. Sága rodu genealógov. In: LEHOTSKÝ, Jaromír
M. Sága rodu Izákovcov, s. 51-53.
*Pozn.:
Túto publikáciu, v manželovom mene, venovala našej knižnici pani
Júlia LEHOTSKÁ, za čo jej aj touto cestou ĎAKUJEME.
12. 6. 1803 v Bratislave zomrel Štefan Sabel, matematik, fyzik a učiteľ. Študoval
v Banskej Štiavnici, v Bratislave a na univerzite v Strasbourgu.
Pôsobenie Š. Sabela – profesor matematiky a fyziky na evanjelickom
lýceu v Bratislave, neskôr jeho subrektor a konrektor.
Činnosť a zásluhy:
Na základe najnovších vedeckých poznatkov v rámci fyziky prednášal
mechaniku, optiku, termiku, magnetizmus, elektrinu, chémiu, kapitoly
o Zemi a ovzduší. Vynikajúci pedagóg, vychoval novú progresívnu
generáciu učiteľov – fyzikárov, ktorí v prvej polovici 19. storočia
pozdvihli na vysokú úroveň vyučovanie fyziky na evanjelických školách
v Uhorsku.
Narodil sa 27. 12. 1738 v Banskej Štiavnici.
210. výročie úmrtia, v decembri 275. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 164.
13. 6. 1838 v Győri (Maďarsko) zomrel Farkaš Beke, právnik. Absolvoval
univerzitné štúdium práva, JUDr. Pôsobiská F. Bekeho – profesor na
gymnáziu v Kremnici, na kráľovskej akadémii v Košiciach, v Oradei
a v Győri.
Prednášal politické a hospodárske vedy, vydal Sonnenfelsove práce
z tejto oblasti, ktoré sa do roku 1840 používali ako učebnice na
právnických akadémiách v Uhorsku.
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Dátum a miesto narodenia Biografický lexikón Slovenska neuvádza.
175. výročie úmrtia
Biografický lexikón Slovenska I (2002), s. 300-301.
13. 6. 1843 sa v Sobotišti narodil Fridrich Dohnány, prírodovedec, stenograf,
stredoškolský učiteľ. Študoval na gymnáziu v Bratislave, matematiku
a fyziku na univerzite vo Viedni. Jeho pôsobiská – v roku 1868 profesor
gymnázia v Kremnici, 1869 – 1873 v Banskej Bystrici, potom
v Bratislave, od 1905 na dôchodku.
Činnosť a tvorba:
Ako stredoškolský pedagóg matematiky a fyziky vychoval viacero
vedcov a vysokoškolských učiteľov. Venoval sa prevažne elektrine.
Zriadil jedno z prvých školských röntgenologických laboratórií
v Uhorsku. Zaoberal sa aj stenografiou, vydával stenografické príručky.
Od roku 1888 v Bratislave vydával stenografický mesačník
Panstenographia.
Počas štúdií vo Viedni sa venoval aj hudbe. Koncertoval s F. Listom.
Podieľal sa na vydaní náboženského spevníka pre mládež.
Zomrel 10. 11. 1909 v Bratislave.
170. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 486.
13. 6. 1928 sa v Starej Turej narodil Miroslav Kýška, evanjelický kňaz. Študoval
na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, kde v roku
1947 zmaturoval. V rokoch 1947 – 1951 pokračoval v štúdiách na
Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, tu v roku
1986 získal aj titul ThDr. V roku 1969 absolvoval dva semestre štúdií
v Marburgu (Nemecko). Externe študoval v Spojených štátoch
amerických a na Slovensku. Jeho pôsobiská – kaplán na Generálnom
biskupskom úrade v Modre, seniorálny kaplán v Mošovciach, zborový
kaplán v Poprade a Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1954 – 1958
farár v Kostolnom. Pre jeho ochorenie, i pre ťažkosti s predstaviteľmi
režimu v obci, sa s rodinou presťahoval do Kremnice. Tu v rokoch 1958
– 1972 pôsobil ako evanjelický farár. Z Kremnice odišiel na sedemnásť
rokov do Bratislavy. V roku 1972 sa stal osobným biskupovým
tajomníkom na Generálnom biskupskom úrade a farárom
v bratislavskom cirkevnom zbore. Vykonával tu aj funkciu generálneho
tajomníka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Okrem
kazateľskej činnosti, publikoval a staral sa o bratislavské evanjelické
kostoly. V rokoch 1986-1989 riaditeľ vydavateľstva evanjelickej cirkvi
Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.
Do dôchodku odišiel v roku 1989, no ešte vypomáhal v Dolných
Salibách.
Tvorba:
Autor básní, kázní, pojednaní, úvah, článkov a učebnice náboženstva.
Prekladateľ z nemčiny a angličtiny.
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Svojimi článkami, úvahami a pojednaniami prispieval do časopisov
evanjelickej cirkvi Evanjelický posol, Cirkevné listy, Služba slova
a Tranovského kalendár a ďalšie. Tematicky boli zamerané na teológiu
a na teologické a cirkevné osobnosti. Ich počet dosiahol cca tri stovky.
Knižné dielo:
Teológia tvárou k životu (1980; teologické pojednanie; autor); Rozprávaj
mi
o viere (1990; preklad z nemčiny; spoluprekladateľ a editor); Svetielko
(1990; katechizmus; spoluautor a editor); Bývanie v ríši najvyššieho
(2003; básne, kázne, články; autor)
Zomrel 2. 2. 2012.
85. výročie narodenia
MADUDOVÁ, Alžbeta, 2005. Súčasní literárni tvorcovia nášho regiónu :
regionálna personálna bibliografia, s. 84-85.
Pohreb – Miroslav Kýška. Cirkevný zbor Kostolné [online].
[cit. 2013-05-06]. Dostupné z:
http://www.evanjelikkostolne.estranky.sk/clanky/pohreb--miroslavkyska.html
Zomrel brat farár ThDr. Miroslav Kýška. ECAV [online].
[cit. 2013-05-06]. Dostupné z:
http://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/zomrel_brat_farar_thdr_miroslav_
kyska
Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThDr. Miroslavom Kýškom. ECAV
[online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z:
http://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/zomrel_brat_farar_thdr_miroslav_
kyska
14. 6. 1948 sa v Kremnici narodila Ada Straková, televízna hlásateľka,
moderátorka, dcéra kremnického rezbára Eduarda Králika. V roku 1963
ukončila Základnú školu v Kremnici a pokračovala v štúdiu na Strednej
všeobecnovzdelávacej škole, dnešné gymnázium, takisto v Kremnici.
Hneď po maturite v štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici aprobáciu Jazyk slovenský – Jazyk francúzsky. Po
promócii, v roku 1970, nastúpila do vtedajšej Československej televízie
ako víťazka celoslovenského konkurzu na miesto programovej
hlásateľky, kde zotrvala až do roku 1996. Začiatkom osemdesiatych
rokov si svoje vzdelanie doplnila postgraduálnym štúdiom na Katedre
žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 1997 sa s rodinou presťahovala do Prahy, kde sa pravidelne
venovala moderovaniu spoločensko-kultúrnych podujatí so špeciálnym
zameraním na rozvoj československých vzťahov. Boli to slávnostné
koncerty, divadelné festivaly, plesy, vyhlasovania cien, programy
k životným jubileám významných slovenských umelcov (hercov,
režisérov, spisovateľov, muzikantov a spevákov). Spolupracovala
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najmä so Slovenským inštitútom v Prahe, naším veľvyslanectvom
v Českej republike a rôznymi českými agentúrami.
Stále bola v kontakte aj so slovenskými inštitúciami a agentúrami.
Už jedenásť rokov je jednou z tvárí kampane spoločnosti AVON proti
rakovine prsníka. Svoju dlhoročnú televíznu prax zúročila aj v TV JOJ
plus, kde v rokoch 2008 – 2010 pracovala ako programová hlásateľka.
V súčasnosti v audiotexovej TV 8 uvádza pravidelnú hudobnú reláciu
ŽIVIO, ktorá je koncertom na želanie pre jubilantov.
65. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytla Ada STRAKOVÁ.
17. 6. 1678 v Zittau (Nemecko) zomrel Joachim Kalinka, náboženský spisovateľ,
cirkevný hodnostár. Študoval v Radvani, v Kremnici, v Bytči,
v Bánovciach nad Bebravou a v Prešove. Jeho pôsobiská – učiteľ
v Radvani, rektor a diakon v Ružomberku, evanjelický farár v Hradnej,
v Rajci, v Ilave, kde bol i dvorským kazateľom Ostrožičovcov, od roku
1646 superintendent, 1673 farár v Neusalzi.
Obhajca ortodoxného luteranizmu, usiloval sa zjednotiť cirkevné zbory
vo vieroučných otázkach a vo vykonávaní obradov, ním pripravenú
Agendu však senioráty odmietli. Na odpor seniorátov a zborov narazili
aj jeho spis Symetria, návrh zriadenia dištriktívnych škôl a Katechizmus,
ktorý sa pokúšal vydať.
V roku 1671 bol súdený. Prepustili ho po intervencii protestantských
šľachticov. Opäť v roku 1673 bol postavený pred mimoriadny súd
v Bratislave. Tu podpísal reverz, že sa vzdá farárskej
a superintendentskej hodnosti a odíde do exilu. Spolu s celou rodinou
odišiel do Saska, kde ale pokoj nenašiel, pretože tu čelil útokom
spoluexulantov, že podpísaním reverzu zradil cirkev.
Tvorba:
Zaznamenal zážitky zo súdu v Bratislave, autor pohrebných kázní,
duchovných piesní, príležitostných veršov. Zachovali sa i jeho vizitačné
protokoly a korešpondencia.
Narodil sa v roku 1601 v Ružomberku, presný dátum narodenia
Slovenský biografický slovník neuvádza.
335. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 26.
20. 6. 1863 v Banskej Štiavnici zomrel Jozef Russeger, banský inžinier, geológ.
Študoval na stredných školách v Salzburgu, v rokoch 1822 – 1826
baníctvo a hutníctvo na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho
pôsobiská – praktikant Banského a hutníckeho úradu v Muhlbachu,
neskôr v Böcksteine (Rakúsko), tu pôsobil aj ako banský správca,
v rokoch 1835 – 1839 vedúci prieskumnej banskogeologickej expedície
do Egypta, Líbye, Sudánu, na Sinajský polostrov, do Palestíny, Sýrie,
Libanonu, Malej Ázie, Grécka, Talianska a Sicílie, v rokoch 1840 – 1841
do Nemecka, Francúzska, Belgicka, Anglicka, Škótska, Švédska
a Nórska, 1841 – 1842 radca Dvorskej komory pre baníctvo
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a mincovníctvo vo Viedni, 1843 výskumná cesta v Apeninách a v okolí
Carrary, potom zástupca riaditeľa tirolských, vorarlberských,
salzburských rudných a soľných baní v Hall (Rakúsko), guberniálny
radca soľných baní, dištriktuálny banský sudca vo Wieliczke, v rokoch
1850 – 1863 ministerský radca a riaditeľ baní, lesov a štátnych
majetkov v Banskej Štiavnici, súčasne riaditeľ banskoštiavnickej
Baníckej a lesníckej akadémie.
Dopisujúci člen Cisárskej akadémie vo Viedni, čestný člen Geografickej
spoločnosti v Paríži a v Berlíne, Société egyptienne v Káhire,
prírodovedných spoločností v Prahe, v Pešti, v Jene, v Heidelbergu,
v Modene, v Hamburgu, v Aténach, v Lipsku a v Berlíne. Vyznamenaný
zlatým krížom gréckeho Spasiteľa, rytierskym krížom Leopoldovho
radu, v roku 1853 povýšený do šľachtického stavu.
Dielo a zásluhy:
Zaslúžil sa o rozvoj stredoslovenského baníctva, najmä o intenzívne
dokončovanie dedičnej štôlne Jozefa II. (Voznickej), stavbu čerpacích
strojov, zavedenie Wattových parných strojov na pohon dopravných
a čerpacích strojov. Pričinil sa o realizáciu vynálezov P. Rittingera
v úpravníctve a hutníctve, o zavedenie procesu obohacovania olovom,
získavanie striebra z čiernej medi vyluhovacou metódou a ďalších.
V horehronskom železiarskom komplexe dal zrekonštruovať vysoké
pece a zaviedol mnohé priaznivé zmeny.
Autor publikácií o úpravníctve a o výskumných cestách.
Popularizačnými článkami a správami o banskoštiavnických
výskumných prácach prispieval do viedenských odborných časopisov
a do zborníkov prírodovedných, baníckych a hutníckych spolkov.
Narodil sa 18. 10. 1802 v Salzburgu (Rakúsko).
150. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 152.
23. 6. 1878 sa v Trstenej narodil Ján Štrbáň, náboženský spisovateľ. Ľudovú školu
navštevoval v Trstenej, pokračoval na gymnáziu v Kremnici, teológiu
študoval v Banskej Bystrici, v roku 1901 bol vysvätený za kňaza.
Pôsobenie J. Štrbáňa – rímsko-katolícky kaplán v Lovčici-Trubíne,
v Čiernom Balogu, v Bojniciach, administrátor v Španej Doline,
v Jastrabej, vo Zvolenskej Slatine, v rokoch 1908 – 1921 dekan-farár
v Horných Opatovciach (zaniknutá obec v okrese Žiar nad Hronom),
neskôr v Detve, 1934 pápežský komorník.
Pôsobenie v Horných Opatovciach:
Tým, ako žil a kázal, zapísal sa hlboko do sŕdc Opatovčanov. J. Štrbáň
bol príkladom pre opatovskú mládež a jeho zásluhou z tejto obce,
v čase jeho pôsobenia, vyšlo sedem kňazov a pätnásť rehoľných
sestier. Spolupracoval s Františkánmi a v obci založil III. rád svätého
Františka. V okolitých obciach vykonával kňazské misie. Založil spolok
striezlivosti.
Tvorba:
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Autor modlitebných kníh, prispievateľ do cirkevných časopisov Náš
priateľ, Kráľovná svätého ruženca, Svätá rodina.
Knižné dielo:
Modlitby a piesne (1924); Môj poklad (1929); Ježiš, náš tešiteľ (1933)
Zomrel 11. 12. 1960 v Detve.
135. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 527.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 97.
* Pozn.: Dátum narodenia sa v týchto zdrojoch rôzni. Ten, ktorý
uvádzame, je overený Petrom KULANOM, z Diecézneho archívu, RKC
Biskupstvo Banská Bystrica.
25. 6. 1973 sa v Žiari nad Hronom narodil Richard Zandt, inžinier ekonómie,
kulturista. V rokoch 1979 – 1987 navštevoval I. základnú školu
v Kremnici, 1987 – 1991 Gymnázium v Turčianskych Tepliciach,
v rokoch 1991 – 1996 v štúdiu pokračoval na Ekonomickej univerzite
v Bratislave, na Fakulte hospodárskej informatiky, 1997 Ing. Pôsobiská
R. Zandta – kontrolór daní na Daňovom úrade Žiar nad Hronom,
metodik APV DIS (aplikačné programové vybavenie daňový informačný
systém) na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici, v súčasnosti
ekonóm v ŽP EKO QELET a.s. Martin (ŽP – Železiarne Podbrezová).
Záujmy a aktivity:
Predmetmi jeho záujmu sú športová kulturistika na výkonnostnej úrovni,
fitness, výživa, dietetika, regenerácia a osobné trénerstvo. V rokoch
1996 – 1999, 2002 v tomto športe reprezentoval Slovensko. V
súčasnosti sa kulturistike venuje na kondičnej úrovni a pôsobí ako
odborný konzultant pretekárov na majstrovské a pohárové súťaže.
Spolupracuje so súčasnými aktívnymi pretekármi KO Kremnica
(Kulturistický oddiel Kremnica) – Martinom Smolinským a Jergušom
Balážom, ako odborný konzultant na výživu a tréningový proces.
Členstvo v kluboch:
V rokoch 1991 – 2001 člen KO Kremnica, v roku 2002 člen ŽP ŠPORT
a.s. Podbrezová.
Úspechy v športovej kulturistike:
Republikové súťaže:
– 1995 – Majstrovstvá SR – kategória do 65 kg – 2. miesto
– 1997 – Majstrovstvá SR – kategória do 70 kg – 3. miesto
– 1998 – Majstrovstvá SR – kategória do 70 kg – 1. miesto
– 1999 – Majstrovstvá SR – kategória do 75 kg – 1. miesto
– 2002 – Majstrovstvá SR – kategória do 75 kg – 1. miesto
Pohárové súťaže:
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– 1999 – Grand prix SLOVAKIA – kategória do 80 kg – 1. miesto
– 1999 – Tatranský pohár – kategória do 80 kg – 2. miesto
– 2000 – Grand prix SLOVAKIA – kategória do 80 kg – 2. miesto
– 2000 – Tatranský pohár – kategória do 80 kg – 3. miesto
– 2000 – Cena Dubnice – kategória do 80 kg – 1. miesto – absolútny
víťaz
– 2001 – Grand prix SLOVAKIA – kategória do 80 kg – 2. miesto
– 2001 – Tatranský pohár – kategória do 80 kg – 2. miesto
Medzinárodné súťaže:
– 1996 – Majstrovstvá Európy – Rumunsko – kategória do 65 kg – 6.
miesto
– 1997 – Majstrovstvá Európy – Bielorusko – kategória do 70 kg – 5.
miesto
– 1998 – Majstrovstvá Európy – Juhoslávia – kategória do 70 kg – 7.
miesto
– 2002 – Majstrovstvá Európy – Bielorusko – kategória do 75 kg – 4.
miesto – tu zakončil aktívnu súťažnú dráhu
– 1999 – Majstrovstvá sveta – Slovensko – kategória do 75 kg – účasť
v semifinále
Tréneri:
Od roku 1991 bol jeho trénerom Ján Ďurian, v rokoch 1996 – 1999 to
boli Svetozár Pavlík a Ján Ďurian, od 2001 Milan Čížek a Ján Ďurian.
40. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Richard ZANDT.
26. 6. 1953 sa v Kremnici narodil Peter Kapusta, akademický sochár, odborný
pedagóg. V rodisku získal základné vzdelanie a tu navštevoval aj
Ľudovú školu umenia J. L. Bellu (teraz Základná umelecká škola J. L.
Bellu) odbory hudobný (klavír) a výtvarný. V rokoch 1968 – 1972
študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici (teraz
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva), odbor umelecký kováč, kde
zostal jeden školský rok pracovať ako dielenský vyučujúci na
„tvarovačskom oddelení“. Po kvalitnej odbornej príprave pod vedením
stredoškolských pedagógov-výtvarníkov a cennými praktickými radami
sochára Milana Ormandíka sa ďalej pripravoval na vysokú školu. Od
roku 1973 pokračoval v štúdiách na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, kde v roku 1979 diplomoval na figurálnom sochárstve u
profesora Jána Kulicha.
Po ročnej základnej vojenskej službe sa vrátil do Kremnice a nastúpil
ako odborný pedagóg na SUPŠ. Tu striedavo pôsobil niekoľko rokov,
medzitým ako umelec v slobodnom povolaní.
Tvorba:
Tvoril a vyjadruje sa v oblasti komorného i monumentálneho
sochárstva, príležitostne reliéfu a kresby.
Výstavy:
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V 80-tych rokoch 20. storočia sa zúčastnil kolektívnych výstav
poriadaných Slovenským zväzom výtvarných umelcov a komisiou
mladých výtvarných umelcov.
Realizácie:
Autor pamätníka ČA v Kameníne (s architektom P. Gálom v roku 1986),
za ktorý získal Cenu Víta Nejedlého. Realizoval tiež sochársku výzdobu
Domu smútku a fontánu na námestí v Dobrej Nive, súsošie pred
ubytovňou ŽOS vo Vrútkach, interiérovú dekoratívnu plastiku pre
knižnicu v Žiari nad Hronom, tepanú štylizáciu v exteriéri pri Dome
smútku Žarnovica.
Pre Kremnicu vytvoril epoxidovú bustu G. K. ZechenteraLaskomerského (nachádza sa v zbierkovom fonde múzea) a v roku
2008 pre Festival humoru a satiry Kremnické gagy, do Uličky slávnych
nosov prispel „noso-portrétom“, slovenského herca Františka Dibarboru,
ako významného predstaviteľa humoru.
Umelecké nadanie zdedené po predkoch pokračuje ďalej v jeho synovi
Matejovi, akademickom sochárovi-reštaurátorovi.
60. výročie narodenia
Informácie poskytol Peter KAPUSTA, spracovala Janka KOLLÁRIKOVÁ
z NBS - MMM.
28. 6. 1883 sa v Banskej Bystrici-Kostiviarskej narodil Ondrej Kalmančok,
náboženský spisovateľ. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na
Pázmáneu vo Viedni, v roku 1905 bol vysvätený za kňaza. Pôsobenie
O. Kalmančoka – študijný prefekt a riaditeľ seminára v Banskej Bystrici,
1910 rímskokatolícky kaplán v Handlovej, 1913 rímskokatolícky kaplán
v Kremnici, 1916 farár v Janovej Lehote, neskôr v Slaskej, 1921 dekan,
1928 v Hliníku nad Hronom, 1937 tekovský archidiakon, 1944 v Lovči,
od roku 1950 žil v Banskej Bystrici.
Činnosť a dielo:
Po oslobodení sa angažoval v mierovom hnutí katolíckeho
duchovenstva, podpredseda jeho diecezálneho výboru.
V rokoch 1928 – 1942 redigoval týždenník Náš priateľ, v ktorom
uverejnil vyše 200 článkov najmä náboženského i osvetového
charakteru. Prispieval do maďarských a slovenských náboženských
časopisov a kalendárov.
Prekladal z češtiny, nemčiny a maďarčiny.
Zomrel 15. 6. 1954 v Banskej Bystrici-Kostiviarskej.
130. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 27.
29. 6. 1913 sa v Močaranoch narodil Gorazd Zvonický, básnik, prekladateľ,
pedagóg, kňaz, misionár. Vlastným menom Andrej Šándor. Študoval na
gymnáziách v Šaštíne a v Trnave. Ako dvadsaťročný narukoval do
Levoče, kde ho zastihla mobilizácia roku 1938, ktorá predĺžila jeho

78
vojenské pôsobenie. Počas vojenskej služby sa zoznámil s mladými
básnikmi Jankom Silanom a Pavlom Olivom, ktorí v ňom prebudili
záujem o literárne úsilie slovenskej katolíckej moderny. Po návrate
z vojenskej služby vstúpil roku 1939 do saleziánskej rehole a dokončil
gymnaziálne štúdiá. V roku 1942 maturoval v Kláštore pod Znievom,
1944 – 1948 študoval teológiu v Hronskom Beňadiku a vo Svätom Kríži
nad Hronom (teraz Žiar nad Hronom). Za saleziánskeho kňaza bol
Andrej Šándor, vtedy už začínajúci básnik Gorazd Zvonický, vysvätený
v deň svojich 35. narodenín dňa 29. júna 1948. Vysvätil ho Dr. Štefan
Trochta vo Vieske (teraz Ladomerská Vieska) pri Svätom Kríži nad
Hronom.
Jeho pôsobenie – ako saleziánsky kňaz pôsobil v malom seminári
v Trnave, 1949 – 1950 správca farnosti v Michalovciach. Ako
výpomocný katechéta učil na michalovskom gymnáziu, na ktorého
stavbe kedysi sám pracoval ako robotník. Tu ho zastihla proticirkevná
kampaň. V noci z 13. na 14. apríla 1950 sa po zatknutí dostal do
izolačného tábora pre duchovných v Podolínci. Tu spolu so stovkami
iných rehoľníkov strávil niekoľko ťažkých mesiacov.
V auguste 1950 sa mu podarilo z tábora ujsť. 22. októbra 1950 tajne
prešiel hranice cez rieku Moravu a odišiel do emigrácie do Talianska.
Po tamojšom krátkom pobyte odišiel 13. októbra 1951 do Argentíny,
kde v rokoch 1951 – 1963 pôsobil ako farár farnosti sv. Jána Evanjelistu
v prístavnej štvrti v Buenos Aires La Boca. Tu aktívne pracoval v Spolku
slovenských spisovateľov a v Zahraničnej Matici slovenskej.
Keď bol v roku 1963 založený Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, vrátil sa do Ríma a zapojil sa do práce ústavu. Redaktor
básnickej edície Lýra, člen predsedníctva Slovenského ústavu v Ríme
a profesor humanitných vied na gymnáziu Antona Bernoláka pri
Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda až do konca školského roka
1989 – 1990. Celý čas spolupracoval so slovenskými emigrantskými
časopismi a novinami ako publicista.
Gorazd Zvonický sa dožil pádu komunizmu. Po dlhých rokoch exilu
mohol navštíviť rodné Slovensko, čo pre neho znamenalo obrovskú
satisfakciu.
Za služby talianskej kultúre mu 29. júna 1993 udelil prezident Talianskej
republiky vysoké štátne vyznamenanie Rytiersky rád Za zásluhy
o Taliansku republiku. Za šírenie mariánskej úcty dostal ocenenie
v podobe členstva v inštitúcii Academia Mariana v Ríme.
Dielo:
Autor poézie, prózy.
Poézia (výber):
Sejba perál (1943, Trnava; 1973, Rím); Mýtnik pred Madonou (1948,
Bratislava; 1971); S ukazovákom na mraku (1958, Buenos Aires);
Prebúdza sa zem (1964, Rím); Na jubilejné víno (1965, Middleton);
Slnko ma miluje (1967, Rím); Prekutávam lovištia (1968, Rím); Len
črepy…Výkriky pri invázii, Anno Domini 1968 (1969, Padova); Na
igricovom kare (1973, bibliofília; poetická spomienka na Valentína
Beniaka, Lausanne); Napárať čím viac lyka (1978); Obolus (1985);
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Smer Mariánska hora (1988); Chcem sa ti ozvať (1993, výber
celoživotnej básnickej tvorby pri príležitosti jeho 80. narodenín, Martin);
Si krajšia, moja vlasť (1993, antológia Gorazdovej poézie, vydala
Zahraničná Matica slovenská).
Próza (výber):
Okolo kľúčovej dierky (1972, knižná verzia novely); Keď mlčať nie je
zlato (1988, polemické eseje pri príležitosti jeho 75. narodenín, Rím).
Preklady (výber):
Cez pohľad k srdcu (1974, výber z prekladov diela Francesca Petrarcu);
Foscolo, Ugo: Sonety (1979); Hymny na posvätenie času (1975 – 1976,
v troch zväzkoch).
Preložené diela:
Len črepy... Výkriky pri invázii (taliančina).
Zomrel 26. 7. 1995 v Ríme. Bol pochovaný v slovenskej hrobke na
cintoríne Prima Porta na Via Flaminia. 29. júna 1996 boli jeho telesné
pozostatky prenesené na Národný cintorín v Martine.
100. výročie narodenia
MAŤOVČÍK, Augustín, 2001. Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia, s. 521-522.
Zvonický, Gorazd. In: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
[online].
[cit. 2013-05-14]. Dostupné z:
http://www.zkgz.sk/page.html?m=2275f92fb8686278396e8afbfe8afe33
&p=709695b40f1523d7126e2a0a8e75e00a&s=0
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3. 7. 1873

sa v Kremnici narodil Alojz Privorský, matematik, pedagóg.
Zo Slovenska pochádzalo niekoľko nadaných matematikov a fyzikov,
ktorí sa uplatnili v zahraničí. Jedným z nich bol A. Privorský. Pôsobil
v Budapešti. Venoval sa vektorovému počtu a deskriptívnej geometrii.
Zomrel počas I. svetovej vojny.
140. výročie narodenia
TIBENSKÝ, Ján a kol. (1988). Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
2, s. 406.
JASENÁK, Ladislav, 1992. Kto bol kto v Kremnici. In: NOVÁK, Ján
a kol.: Kremnica : zborník prednášok..., s. 436.

6. 7. 1963

sa v Kremnici narodil Otto Štroffek, žurnalista, publicista.
Základnú školu navštevoval v Kremnici, v Ladomerskej Vieske a v Žiari
nad Hronom, v rokoch 1978 – 1983 v štúdiu pokračoval na Lesníckom
odbornom učilišti a Strednej škole pre pracujúcich - lesníckej v Banskej
Štiavnici, 1997 - 2000 štúdium muzeológie, kultúrneho dedičstva
a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
Pôsobiská O. Štroffeka – po maturite pracoval v robotníckych,
administratívnych a technicko-hospodárskych profesiách.
Spolupracovník, v rokoch 1994 – 1995 redaktor, okresného týždenníka
Žiara (neskôr My-Žiara, dnes My - noviny Žiarskej kotliny) v Žiari nad
Hronom. V období rokov 1995 – 2000 žurnalista v slobodnom povolaní.
Spolupracoval s bratislavskými vydavateľstvami Kriváň a A-HA Public.
Člen Občianskeho združenia SOS Kremnica, ktoré je zamerané na
ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva v Kremnici. V prvých
ročníkoch kmeňový autor periodika tohto združenia Kremnický rumaj
(teraz Kremnický letopis), v súčasnosti doň prispieva sporadicky.
Zaoberá sa regionálnou históriou.
Žije a tvorí v Kremnici
Tvorba:
Autor reportáží, rozhovorov, poznámok, glos, recenzií, fejtónov,
krátkych súdničiek archívnych materiálov Krajského súdu v Banskej
Bystrici, autorskej rozprávky Obor Robo.
50. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Otto ŠTROFFEK.

8. 7. 1853

sa v Budapešti (Maďarsko) narodil Aladár Bellagh, publicista,
stredoškolský profesor.
Študoval na gymnáziách v Pešti a v Esztergome, neskôr na teologickej
a filozofickej fakulte v Budapešti. Jeho pôsobiská – profesor na
gymnáziách v Sümegy, v Trenčíne. Najdlhšie pôsobil v Kremnici.
Od roku 1905 žil na dôchodku v Budapešti.
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Činnosť a záujmy:
Prispieval do budapeštianskych a vidieckych novín a časopisov, do
výročných správ gymnázií, na ktorých pôsobil. Zaoberal sa literárnou
históriou, pedagogikou, estetikou.
Vydával diela starších cirkevných spisovateľov a venoval sa aj
prekladu. Počas pôsobenia v Kremnici bol funkcionárom viacerých
spolkov.
Zomrel 10. 3. 1924 v Budapešti.
160. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 195-196.
8. 7. 1903

sa v Dobrej Vode pri Trnave narodil Vojtech Friedl, advokát. Pôsobil
v Novej Bani. Dopisoval do časopisu Južné Pohronie.
Dátum a miesto úmrtia zdroj neuvádza.
110. výročie narodenia
HINDICKÝ, Jozef, 1992. Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí, s. 28.

11. 7. 1858 sa vo Viedni-Neulerchenfelde (Rakúsko) narodil Karol Gerl, medailér.
Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u Karola
Radnitzkeho. Jeho pôsobenie – od 1879 rezač želiez, potom medailér
mincovne v Kremnici.
Dielo:
Autor medailí, plakiet uhorských osobností a dejateľov, medailí pri
príležitosti výstav s rozmanitými námetmi.
Výstavy:
Od roku 1882 vystavoval v Műcsarnoku v Budapešti.
Výber z tvorby:
Pamätná medaila pri príležitosti otvorenia novej budovy Baníckej
a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici (1892); Ján Nepomuk Belházy
(bronz, 1893); vlastný portrét (1905); medaila pri príležitosti telocvičných
pretekov reálky v Kremnici; medaila atletického klubu v Banskej
Štiavnici; Pamiatka z Kremnice; Pamiatka z kremnickej mincovne a i.
Zomrel 8. 11. 1907 v Kremnici.
155. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 183.
Biografický lexikón Slovenska III (2007), s. 118.
12. 7. 1943 sa v Ploskom narodil Ivan Herčko, vedecký pracovník, pedagóg,
publicista. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na Strednej priemyselnej
škole baníckej v Banskej Štiavnici, kde zmaturoval v roku 1961.
V štúdiu pokračoval na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej
v Košiciach so špecializáciou banské meračstvo. V tomto období
prejavil záujem aj o geológiu a mineralógiu. V roku 1966 ukončil toto
štúdium ako banský inžinier. V období rokov 1969 – 1971 absolvoval
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postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte J. E. Purkyně v Brne.
V roku 1981 obhájil vedeckú ašpirantskú prácu na tému História
geologických výskumov v banskoštiavnickom rudnom revíri do roku
1918 a získal titul kandidáta historických vied, 2001 habilitoval na
docenta v odbore banská geológia a geologický prieskum.
Pôsobiská I. Herčka – v rokoch 1966 – 1998 pracoval v Slovenskom
banskom múzeu v Banskej Štiavnici (SBM), s prestávkou v období 1992
– 1995. Tu prešiel viacerými pracovnými postami (odborný pracovník,
vedúci oddelenia geológie, vedecký pracovník, zástupca riaditeľa,
riaditeľ SBM). Počas tohto pôsobenia sa ako scenárista podieľal na
príprave a realizácii výstav. Pod jeho vedením bola ukončená stavebná
rekonštrukcia Kammerhofu, komplexne dobudovaná Galéria Jozefa
Kollára a zriadená expozícia Uhoľného baníctva na Slovensku. V roku
1998 odišiel pracovať na Katedru ekomuzeológie Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela (FPV UMB) v Banskej Bystrici, so sídlom
v Banskej Štiavnici. V rokoch 2001 – 2005 vedecký tajomník Ústavu
teórie a dejín vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici, 1. 10.
2002 - september 2005 vedúci Katedry ekomuzeológie FPV UMB. Od
1. mája 2005 pracuje na Ústave vedy a výskumu Univerzity M. Bela
v Banskej Bystrici, do konca roku 2007 ako vedúci Oddelenia
regionálnych výskumov. Od 1. 1. 2008 vedecko-výskumný pracovník
Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Ústavu vedy a výskumu a externý
vyučujúci na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB.
Činnosť a záujmy:
Konzultant a vedúci mineralogických a geologických krúžkov na
základných i stredných školách v Banskej Štiavnici. Jeho zásluhou
vznikol v roku 1971 Klub zberateľov minerálov. Od roku 1992 je členom
výboru Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku v Banskej
Štiavnici.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa podieľal na organizovaní
odborných seminárov a konferencií, na ktorých prezentoval nové údaje
a výsledky štúdia dejín baníctva a geologických vied na Slovensku. Za
svoj vedecký prínos v oblasti dejín geologických vied, baníctva
a banskej techniky na Slovensku a Baníckej a lesníckej akadémie
v Banskej Štiavnici získal viacero ocenení.
Žije, pracuje a tvorí v Banskej Štiavnici.
Dielo:
Autor vedeckých monografií, spoluautor vedeckých publikácií,
odborných článkov, vedeckých štúdií, študijných textov, spolutvorca
expozícií v SBM, scenárista a spolurealizátor výstav, autor mnohých
hesiel v Slovenskom biografickom slovníku.
Knižné dielo (výber):
Geologická expozícia SBM v Banskej Štiavnici. Sprievodca (1968);
Z dejín geologických vied na Slovensku (1981); Minerály Slovenska
(1984); 120 rokov železničnej trate Hronská Dúbrava - Banská
Štiavnica (1993); Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
(1995); Banská Štiavnica na Listine svetového a kultúrneho dedičstva

83
UNESCO (1995); Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia (1996);
Zberateľstvo minerálov a ich múzejná prezentácia (2002); Banská
Štiavnica na starých pohľadniciach (2008); Dejiny múzejnej kultúry na
Slovensku (2009); Stredné Pohronie na starých pohľadniciach (2010).
70. výročie narodenia
DURBÁK, Milan, 2003. Personálna bibliografia : Doc. Ing. Ivan Herčko,
CSc.
Herčko, Ivan. In: Osobnosti.sk [online]. [cit. 2013-06-20].
Dostupné z:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59719)
* Pozn.: Viac o bohatej publikačnej činnosti I. Herčka sa dočítate vo
vyššie uvedenej Personálnej bibliografii, ktorú máme k dispozícii
v KJKK.
12. 7. 1953 sa v Považskej Bystrici narodil Miroslav Michalech, športový
moderátor a komentátor. Od dvoch rokov žil v Kremnici, kde študoval
na gymnáziu. Po maturite, v roku 1971, v štúdiu pokračoval
v Bratislave, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre
žurnalistiky. Toto ukončil v roku 1977.
Pôsobiská M. Michalecha – už počas štúdia žurnalistiky pracoval ako
externý redaktor športovej redakcie v Slovenskej televízii. Po skončení
štúdia pôsobil dva roky v špecializovanom športovom týždenníku Tip.
Rokom 1982 sa začalo jeho dvadsaťpäťročné účinkovanie v STV. Tu
zastával posty dokumentaristu, scenáristu, zástupcu šéfredaktora,
vedúceho oddelenia publicistiky a dokumentaristiky či šéfkomentátora.
Po roku 1989 sa dostal ku komentovaniu. Absolvoval desiatky prenosov
z olympiád, svetových a európskych šampionátov z Ligy majstrov alebo
z našej ligy. Šesťkrát sa zúčastnil olympijských hier, trikrát futbalových
majstrovstiev sveta. Založil a moderoval relácie Šport extra, Tango,
scenáristicky, dramaturgicky aj redaktorsky sa podieľal na mnohých
ďalších.
Od novembra 2003 pôsobí v spravodajskej televízii TA3 ako športový
komentátor, moderátor a spolutvorca relácie Šport.
Do mesta svojej mladosti chodí pravidelne moderovať športové
podujatie Biela stopa.
60. výročie narodenia
LUPTÁK, Róbert, 2011. Vždy som sa považoval za Kremničana. Žiar
Sme.sk [online]. [cit. 2013-07-03].
Dostupné z:
http://ziar.sme.sk/c/5766297/vzdy-som-sa-povazoval-zakremnicana.html
MICHALECH, Miroslav. In: Osobnosti.sk [online]. [cit. 2013-07-03].
Dostupné z:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1894
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13. 7. 1943 v Banskej Bystrici zomrel Viliam Záborský, právnik. Študoval na
právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 1927 JUDr.
Pôsobiská V. Záborského – v rokoch 1910 – 1928 pracovník okresných
úradov vo Vrábľoch, v Novej Bani, v Banskej Bystrici, neskôr hlavný
komisár na Krajinskom úrade a na Ministerstve hospodárstva
v Bratislave.
Dielo a činnosť:
Autor príručky o právnych úpravách v lesnom a pasienkovom
hospodárení bývalých urbárskych a komposesorátnych spoločenstiev,
zhrnul aj pramene poľovného práva na Slovensku. V rokoch 1941 –
1943 podpredseda, neskôr tajomník Zväzu loveckých ochranných
spolkov na Slovensku.
Narodil sa 10. 4. 1886 v Hornej Ždani.
70. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 386.
14. 7. 1833 v Banskej Štiavnici zomrel Krištof Šima, spisovateľ, lexikograf,
prekladateľ, učiteľ. V roku 1765 vstúpil do piaristickej rehole. Študoval
na jezuitskom gymnáziu v Komárne, v Senci, v noviciáte piaristov
v Prievidzi, filozofiu, matematiku, kreslenie a teológiu v Nitre, potom
kreslenie vo Viedni, v roku 1774 vysvätený za kňaza. Jeho pôsobiská –
učiteľská prax v Nagykanizsi, učiteľ na piaristickom gymnáziu
v Kecskeméte, v Kalocsi, v Debrecíne, v Pešti, v Košiciach, kde viedol
aj priemyselnú školu kreslenia, v rokoch 1790 – 1828 v Kremnici. Od
roku 1829 predstavený piaristickej rehole v Banskej Štiavnici.
Člen korešpondent Uhorskej akadémie vied. V roku 1826 bol
vyznamenaný zlatou medailou za zásluhy.
Dielo a činnosť:
Autor školských náboženských i svetských drám, prevažne
spracovaných podľa T. M. Plauta, J. B. P. Molièra. V školskej praxi
okrem rétoriky vyučoval aj maďarskú gramatiku. Systematicky sa
venoval najmä lexikológii, zvlášť tvoreniu slov a slovnej zásobe
maďarčiny, čo využil v lexikografickej práci.
Od roku 1795 vyše dvadsať rokov zbieral jazykový materiál pre
zostavenie slovníka, ktorý vyšiel v dvoch zväzkoch.
Prekladal z latinčiny, francúzštiny a nemčiny.
Narodil sa 8. 11. 1742 v Komárne.
180. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 449-450.
20. 7. 1718 v Győri (Maďarsko) zomrel Karol Schretter, cirkevný právnik,
vysokoškolský učiteľ. Študoval na univerzite v Trnave, v roku 1661
bakalár filozofie. O rok neskôr vstúpil do jezuitskej rehole. Pôsobenie
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K. Schrettera – prírodné vedy prednášal na filozofickej fakulte v Trnave,
učil vo Viedni, neskôr profesor kanonického práva na univerzite
a riaditeľ kolégia v Trnave. Predstavený rehoľného domu v Győri,
v Levoči a v Banskej Bystrici, kde ho Tököliho stúpenci zajali, väznený
v Košiciach. Po prepustení pôsobil opäť v Trnave, odkiaľ ho však
vyhnali Rákociho stúpenci.
Dielo:
Autor právnického spisu o testamentoch, v ktorom dokazuje pôvod
uhorského práva v rímskom práve.
Narodil sa 14. 2. 1644 v Kremnici.
295. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 238.
25. 7. 1913 v Žiline zomrel Juraj Bartaky, národnokultúrny pracovník, kňaz.
Študoval na gymnáziu v Žiline a na bohosloveckom seminári v Banskej
Bystrici. Jeho pôsobiská – od roku 1883 kaplán v Slovenskej Ľupči,
v Chrenovci, 1885 – 1887 vo Veľkých Uherciach, 1888 – 1890
v Bojniciach a v Novej Bani, 1891 – 1898 v Lazanoch, 1898 – 1909 vo
Veľkých Uherciach, potom na odpočinku v Žiline.
Činnosť a dielo:
Popri pastoračnej práci sa venoval aj poľnohospodárskej osvete. V sérii
článkov uverejnených 1891 – 1895 v Obzore propagoval moderný
systém striedavého hospodárenia, nové metódy prípravy pôdy, orby,
sejby plodín.
V spolupráci s E. Škorpilom preložil z nemčiny zábavno-poučný príbeh
Ako Martin Rozumný zbohatol a s ním celý Hrušov.
Narodil sa 10. 4. 1861 v Žiline.
100. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 152.
29. 7. 1793 sa v Mošovciach narodil Ján Kollár, básnik, filológ, archeológ, ideológ
slovanskej vzájomnosti. V rokoch 1800 – 1806 navštevoval základnú
školu v Mošovciach (učitelia J. Hrúz, J. Šulek, A. Burian), v rokoch 1806
– 1809 študoval na nižšom gymnáziu v Kremnici. Keďže jeho otec
nesúhlasil s jeho ďalšími štúdiami (chcel ho dať na remeslo), v zime
v roku 1809 odišiel J. Kollár k bratrancovi do Slovenského Pravna, 1810
prechodne vyučoval v Mošovciach, 1810 – 1812 pokračoval v štúdiu na
evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici pod vedením profesora
P. Magdu. Cez prázdniny 1812 uskutočnil suplikantskú cestu
v Novohrade a na Dolnej zemi, 1812 – 1815 študoval na evanjelickom
lýceu v Bratislave, kde vyučoval žiakov v zámožných rodinách, aby
získal prostriedky na štúdium a začas bol učiteľom a správcom
evanjelického sirotského ústavu. Pod vedením profesorov Š. Fábryho,
D. Stanislaidesa, J. Grosa, P. Bilnicu a S. Žigmondyho nadobudol
znalosti z oblasti teológie, filozofie, estetiky, antických a novodobých
literatúr, najmä nemeckej. Po štúdiách v Bratislave prechodne pôsobil
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ako vychovávateľ v rodine Ľ. Kolbenhayera v Banskej Bystrici, kde
v roku 1816 zložil kandidátsku skúšku u superintendenta A. Lovicha,
ktorá bola podmienkou pre získanie štipendia na štúdium v Nemecku.
V rokoch 1817 – 1819 absolvoval evanjelickú teológiu na univerzite
v Jene, kde sa zaujímal aj o prednášky z histórie, estetiky, filozofie,
obľúbil si prednášky profesorov Ludena, Okena, Friesa.
18. – 19. 10. 1815 účastník slávností na pamäť 300. výročia reformácie,
ktorá mala jasný protifeudálny charakter. Stal sa svedkom národného
uvedomenia sa nemeckej mládeže a zjednocovacích pohybov. Pobyt
v Jene znamenal rozhodujúci obrat v jeho živote nielen získaním
vzdelania, vytvorením si názoru na úlohu literatúry v živote národov, ale
aj láskou k Friederike Wilhelmine, dcére farára Schmidta v Lobede.
Táto sa stala múzou jeho poézie.
Počas štúdií v Jene navštívil viaceré nemecké kraje, osídlené
zgermanizovanými slovanskými kmeňmi, čo vyvolalo v ňom hlboký žiaľ
a obavy o súčasný stav svojho národa. Pri návrate zo štúdií v Prahe
nadviazal kontakty s významnými českými učencami –
J. Dobrovodským, V. Hankom, J. Jungmannom, v Bratislave
s F. Palackým.
V rokoch 1819 – 1849 kazateľ a neskôr farár slov. ev. cirkvi v Pešti (tu
zvádzal ťažké zápasy najmä s nemeckými a maďarskými cirkevníkmi,
ktorí chceli prekaziť jeho úsilie o zriadenie samostatnej slov. cirkvi),
1849 – 1852 profesor slovanskej archeológie na univerzite vo Viedni.
Rozvíjal kontakty s učencami slovanských krajín. V roku 1820 založil
slov. školu, aktívne sa zapájal do organizačných podujatí slov.
vzdelancov v Pešťbudíne (Slovenský čitateľský spolok, Slovenská
knižnica). V rokoch 1841 a 1844 podnikol študijnú cestu po Taliansku,
aby zbieral dôkazy pre jeho slovanské osídlenie.
Dôverník rakúskej vlády v slovensko-uhorských otázkach.
V roku 1836 vyznamenaný zlatou medailou Ruskej akadémie za
literárnu činnosť, 1849 diplomom dr. h. c. filozofickej fakulty univerzity
v Prahe, 1850 rytierskym krížom radu Františka Jozefa a diplomami
viacerých vedeckých spoločností.
Dielo, činnosť a zásluhy:
Autor poézie, prózy, vedeckých prác, učebníc, cestopisov, memoárov.
Jeho básnická tvorba predstavuje prelom vo vývine českej a slovenskej
poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom
k citovému životu jednotlivca k spoločenskej problematike.
Jeho myšlienky vplývali na formovanie českého a slovenského
národného vedomia, dominoval v nich odpor k útlaku, idea spolupráce
národov a myšlienka slovanskej vzájomnosti, ktorá zohrala dôležitú
úlohu v zápase slovanských národov za národné oslobodenie.
Venoval sa aj kazateľskej, publicistickej, pedagogickej a vedeckej
činnosti, etnografii a folklóru.
Stúpenec československej a „kmeňovej“ jednoty. Podľa jeho koncepcie
tvorili Slovania jeden národ s viacerými kmeňmi, mali spoločný
slovanský jazyk s rozličnými nárečiami. Táto koncepcia sa ukázala ako
neprijateľná doma i pre iné slovanské národy.
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Zbieral a vydával slovenské ľudové piesne.
Venoval sa filologickému a historickému výskumu, etymológii.
Veľký význam pre slovenskú, českú i slovanskú kultúru má jeho
rozprava o slovanskej literárnej vzájomnosti (1835). Zdôraznil v nej
potrebu vzájomného poznávania literatúr a kultúr slovanských národov.
Spomienky Jána Kollára na Kremnicu:
„Kremnica, staré banské mesto, leží asi 20 km od Mošoviec;
cesta tu vedie cez lazy, čiže hornaté roviny. Celé kremnické okolie
páchne baňami, rudami a podzemnými nerastami. Začadené huty,
čierne kopce trosiek, povetrie plné dymu a prachu, zlá voda, nepekný
hrvoľatý ľud, hrubé nemecké nárečie urobili na mňa zlý dojem. Ale tento
prvý dojem opravili iné predstavy: krásne domy, umelecké diela, stroje
poháňané vodou, banské zariadenia – velikánske kolesá a povrazy,
všade zlatý a strieborný alebo aspoň blýskavý piesok...
... v kremnickom okolí, bohatom na hory, lesy, háje, kopce, na
húšťavy a kroviny sa zdržuje nesčíselné množstvo operencov.
V každom dome, v zime v príbytku, v lete na oblokoch vídať niekoľko
klietok s rozličnými vtáčikmi – kanárikmi, stehlíkmi, čížikmi,
krivonoskami, hýľmi, červienkami, sýkorkami, konôpkami, pinkami,
prepelicami, škovránkami a pod. Mladí ľudia lapajú tieto nebožiatka,
kladúc na kroviny, stromy, pri potôčikoch a studniach prúty s lepom. Ale
nikde som nepozoroval takú opateru väzňov v klietkach, čo sa týka
čistoty a dbanlivosti, ako v Kremnici.“
KOLLÁR, Ján, 1972. Pamäti z mladších rokov života, s. 44 a 67.
Literárne dielo:
Poézia:
Básně Jana Kollára (1821); Slávy dcera ve třech zpěvích (1824); Slávy
dcera. Lyrickoepická báseň v pěti zpěvích (1832); Díla básnická Jana
Kollára ve dvou dílech (1845); reedície: Slávy dcera (1852); Jána
Kollára Slávy dcera z roku 1824 (1924); Slávy dcera ve třech zpěvích
(1948); Dcéra Slávy (1979).
Próza:
Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči 1 - 2 (1831 – 44); Dobré
vlastnosti národu slovanského (1822); Cestopis obsahující cestu do
Horní Italie... (1843); Pamäti z mladších rokov života (1950).
Vedecké práce (výber):
Jmenoslov čili slovník osobních jmen rozličních kmenů a nářečí národu
slavenského (1828); Rozpravy o jménach, počátkach i starožitnostech
národu slavského a jeho kmenů (1830); Výklad čili přímětky
a vysvětlivky ku Slavy dceře (1832) a i.
Učebnice:
Čítanka alebo kniha k čítaní pro mládež ve školách slovanských
v městech a v dědinách (1825); Šlabikář pro dítky (1826).
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Editorské práce:
Písně světské lidu slovenského v Uhřích 1 - 2 (1823 – 27); Národnie
zpievanky 1 - 2 (1834-35).
Spisy:
Spisy Jána Kollára 1 - 4: Slávy dcera (1862); Výklad čili přímětky
a vysvětlivky (1862); Cestopis obsahujúci cestu do Horní Italie (1862);
Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára (1863).
Pamätníky na počesť Jána Kollára v meste Kremnica:
V Kremnici je pomenovaná po Jánovi Kollárovi ulica a na budove školy,
ktorú Kollár v rokoch 1806 – 1809 navštevoval a ktorá sa nachádza na
tejto ulici, je umiestnená pamätná tabuľa venovaná tomuto velikánovi.
V roku 1977 bola zrealizovaná pamätná strieborná minca k 125. výročiu
úmrtia Jána Kollára, ktorej autorom bol medailér Andrej Peter. Meno
Jána Kollára vo svojom názve nesie aj naša knižnica.
Zomrel 24. 1. 1852 vo Viedni (Rakúsko). V roku 1904 jeho pozostatky
boli prevezené na Olšanský cintorín v Prahe.
220. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 145-146.
30. 7. 1958 sa v Banskej Štiavnici narodil Marian Číž, riaditeľ múzea vo Svätom
Antone. Základnú školu a gymnázium navštevoval v Banskej Štiavnici,
kde maturoval v roku 1977. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole
poľnohospodárskej v Nitre. Toto ukončil v roku 1982 ako Ing. Jeho
pôsobiská – po absolvovaní základnej vojenskej služby, po roku 1983,
pracoval ako vedúci úseku živočíšnej výroby na Jednotnom roľníckom
družstve Počúvadlo. Od roku 1988 samostatný odborný pracovník
v Múzeu Antol (dnes Múzeum vo Svätom Antone) a od marca 1996 tu
pôsobí vo funkcii riaditeľa.
Činnosť a záujmy:
Od roku 1991 aktívne pracuje v Medzinárodnej rade múzeí
(International Council of Museums – ICOM), kde zastupuje Slovenskú
republiku v kultúrno-výchovnej komisii ICOM - CECA.
Od roku 1992 člen Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri
(Conseil International de la Chasse – C.I.C.). Tu zastával počas troch
funkčných období post generálneho sekretára komisie pre poľovníctvo
v umení, históriu a poľovnícke múzeá (1997 – 2005).
Často prednáša na slovenských i medzinárodných seminároch
a konferenciách v oblasti múzejníctva a poľovníckej kultúry. Mnohé
príspevky sú publikované v zborníkoch týchto podujatí.
Literárna tvorba:
Autor a spoluautor odborných publikácií, poézie, odborných štúdií
a článkov. Články publikuje v zborníku múzea a v časopisoch Múzeum,
Poľovníctvo a rybárstvo, Hubertlov, Naše poľovníctvo, Lovu zdar!,
Lesník, Myslivost a i., autor scenárov filmov a výstav.
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Od roku 1997 je členom Klubu autorov SALAMANDRA (KAS)
v Banskej Štiavnici.
Autor:
Hubert (1991, o svätcoch spätých s lesnou zverou a mytológii);
Básničky (1993); Poľovnícka osveta (1994, učebné texty pre skúšky
z poľovníctva);
filmy o zvieratkách pre deti – Domček pod jazvečou skalou (2007) a
Tuláčik (2009).
Spoluautor odborných publikácií:
Poľovníctvo na Slovensku 1920 – 1995 (1995); Skúška z poľovníctva
(1997); Skúška z poľovníctva a doplnková skúška z poľovníctva na
získanie spôsobilosti držať zbraň a strelivo (1998); Od nových Zámkov
po Paríž (1998); Kaštieľ vo Sv. Antone (2000); Banská Štiavnica :
svedectvo času (2002); Zlatá kniha Hontu (2010); Banská Štiavnica :
ako sme tu žili (2010), taktiež časti 2 (2011) a 3 (2012).
Básne v zborníkoch KAS:
Padlášový výber – TEXTY (1995); Salamandra revue (2003).
Lektor:
Poľovníctvo 1 (1999); Zborník múzea vo Sv. Antone : ročníky XVI –
2004, XVII – 2006, XVIII – 2008, XIX – 2010 a zostavovateľ ročníka XX
– 2012.
55. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Marian ČÍŽ.
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v Banskej Bystrici zomrel Michal Hyroš, publicista, kňaz. Teológiu
študoval v seminári v Pešti, 1847 vysvätený za kňaza. Jeho pôsobiská
– 1846 – 1849 profesor gymnázia v Banskej Bystrici, potom rímskokatolícky kaplán v Handlovej a v Žarnovici, 1854 farár v Žiari nad
Hronom. Posledné roky života strávil v Banskej Bystrici ako prelát –
kanonik.
Činnosť a dielo:
V roku 1948 – 1849 sympatizoval s maďarskou revolúciou. Po porážke
košútovcov musel opustiť gymnázium a venoval sa len pastoračnej
činnosti. V tomto období sa ho ujal biskup Štefan Moyses, ustanovil ho
za farára v svojom sídle vo Svätom Kríži nad Hronom. Práve pod jeho
vplyvom nastal u M. Hyroša prerod a pridal sa k slovenskému hnutiu.
Neskôr zastával viaceré funkcie na biskupskom úrade a aj po smrti Š.
Moysesa zostal na strane slovenského národného pohybu.
Zapisovateľ a autor správ o stoličných zasadnutiach do Štúrových
Slovenských národných novín, autor dvoch príležitostných básní na
počesť Štefana Moysesa. Publikoval v časopise Cyrill a Method
a v Pešťbudínskych vedomostiach. Zakladajúci člen Muzeálnej
slovenskej spoločnosti.
Narodil sa 12. 12. 1823 v Oslanoch.
105. výročie úmrtia, v decembri 190. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s.454.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 21-22)

3. 8. 1738

sa v Banskej Štiavnici narodil Karol Mitrovský, banský odborník,
hlavný komorský gróf. Po nadobudnutí základného vzdelania vstúpil do
jezuitského rádu, kde získal filozofické a prírodovedné vedomosti. Jeho
pôsobenie – po vystúpení z rádu vstúpil do štátnych služieb a venoval
sa baníctvu. V rokoch 1765 – 1769 pôsobil ako banský radca pri
Hlavnom komorskogrófskom úrade v Banskej Štiavnici, potom
guberniálny radca pre mincovníctvo a baníctvo a hlavný banský majster
v Grazi, v rokoch 1774 – 1777 a 1790 – 1798 hlavný komorský gróf
v Banskej Štiavnici
a komisár stredoslovenských (dolnouh.) banských miest, od 1798 na
dôchodku vo Viedni. V roku 1792 kráľovský, neskôr cisársky tajný
radca.
Činnosť:
Usiloval sa o zlepšenie hutníckeho procesu pri tavení zlatostrieborných
rúd v Kremnici. V baníctve na strednom Slovensku začal podnikať aj
ako súkromný ťažiar. Vo funkcii komorského grófa riešil sporné
záležitosti medzi banským erárom, súkromnými ťažiarmi a banskými
mestami. Podarilo sa mu dosiahnuť, že aj ťažiari začali prispievať na
svojich robotníkov do bratskej pokladnice. Zaslúžil sa o razenie
Voznickej dedičnej štôlne, o výstavbu novej taviacej pece na Starých
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Horách, o zvýšenie produkcie striebra v stredoslovenskej banskej
oblasti, o postavenie cesty v údolí Antola (teraz Svätý Anton), čím spojil
Banskú Štiavnicu s okolitými stolicami a uľahčil zásobovanie banského
osadenstva.
Zomrel 23. 3. 1816 vo Viedni (Rakúsko).
275. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 201.
8. 8. 1708

sa v Slovenskej Ľupči narodil Ján Blasius, náboženský spisovateľ.
Študoval v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici, v Bratislave, v rokoch
1727 – 1731 na univerzite vo Wrócławi a 1731 – 1734 vo Wittenbergu.
Jeho pôsobenie – v rokoch 1734 – 1737 rektor evanjelickej školy
v Banskej Štiavnici, v rokoch 1737 – 1749 v Kremnici, odkiaľ odišiel na
nátlak katolíkov, od roku 1749 evanjelický farár v Paludzi.
Dielo:
Vo Wittenbergu písal barokové náboženské dišputy, neskôr hlavne
modlitby a náboženské piesne, ktoré i prekladal z nemčiny.
Zomrel 14. 4. 1773 v Paludzi (zaniknutá obec v okrese Liptovský
Mikuláš).
305. výročie narodenia, v apríli 240. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 263.

8. 8. 1923

sa v Svätom Kríži nad Hronom narodil Jozef Filus, katolícky kňaz.
V roku 1945 maturoval na gymnáziu v Nitre a v tomto meste pokračoval
aj v štúdiách filozofie. V roku 1951 ilegálne prešiel cez rieku Moravu do
Rakúska. Štúdiá teológie dokončil v Nemecku v St. Augustíne a v roku
1952 prijal kňazskú vysviacku. V ďalšom roku ho rehoľa verbistov, ku
ktorej patril, vyslala do Brazílie. Pôsobenie J. Filusa – v Brazílii pôsobil
nepretržite 46 rokov na viacerých miestach (Belo Horizonte, Tres Rios,
Rio de Janiero, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha, Gama).
Takmer všade bol domácimi veľmi dobre prijatý. Pracoval aj
v takzvanom Favelados medzi najbiednejšími obyvateľmi veľkých miest,
ktorí sa prisťahovali z chudobného vnútrozemia často len s tým, čo mali
na sebe. Na okrajoch miest si stavali obydlia z odpadového materiálu.
Táto časť obyvateľstva bola najviac postihovaná, zneužívaná a práve tu
bola pomoc pátra Filusa najpotrebnejšia.
Tak ako mnohí jeho bratia misionári, aj on bol osamoteným pútnikom.
Desiatky rokov pracoval v prostredí, kde nebola slovenská komunita.
Zomrel 29. 3. 1999 v meste Belo Horizonte, kde je aj pochovaný.
90. výročie narodenia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 78-79.

10. 8. 1668 sa v Turčianskom Petre narodil Samuel Palumbini, básnik. Základy
vzdelania získal od otca, ďalej študoval v Ilave, v Trenčíne, v Kremnici
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a v Banskej Štiavnici. Pôsobiská S. Palumbiniho – pôsobil ako
evanjelický rektor v Žiline, ako farár v Turej Lúke, v Prietrži,
v Kochanovciach, v Beckove, v Nitrianskej Strede, v rokoch 1723 –
1735 ako dvorný kazateľ Zuzany Zayovej v Hajnej Novej Vsi.
Tvorba:
Písal slovenskú barokovú lyriku, ktorá sa zachovala v odpise Jána
Dlabača z roku 1743 v Univerzitnej knižnici v Budapešti (Písničky nové
v zámku lednickém...). Nie je autorom všetkých piesní, ktoré sa mu
pripisujú. Jeho piesne sú charakteristické melodickosťou,
emociálnosťou, melancholickosťou.
Zomrel v roku 1735 v Hajnej Novej Vsi (presný dátum Slovenský
biografický slovník neuvádza).
345. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 392.
11. 8. 1978 v Bratislave zomrel Imro Weiner-Kráľ, maliar, grafik. Od roku 1911
študoval na gymnáziu v Žiline, v Kremnici a v Levoči, potom na Českom
vysokom učení technickom a architektúru a maliarstvo na
Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, maliarstvo na výtvarnej akadémii
v Düsseldorfe (prof. Döhring a Heupel-Siegen), neskôr na výtvarnej
akadémii v Berlíne a v Paríži na École des Beaux-Arts. Pôsobiská
I. Weinera-Kráľa – po krátkom pôsobení v ateliéroch Colarossi
a Grande Chaumiére v Paríži sa vrátil na Slovensko, žil v Považskej
Bystrici. Po skončení vojenskej služby v Bratislave, vystriedal niekoľko
povolaní (kreslič, lyžiarsky tréner, úradník), pričom sústavne maľoval.
V rokoch 1930 – 1932 absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Paríži
a študijné cesty po Európe, z nich najdôležitejší bol pobyt na Bauhause
v Dessau (Nemecko), kde ho zaujal expresionizmus. Nasledovalo
sedemročné pôsobenie v Bratislave. Tu spočiatku pracoval ako techniklitograf a svojimi občianskymi i umeleckými postojmi sa zaradil k okruhu
ľavicových intelektuálov. V rokoch 1939 – 1950 žil vo Francúzsku, kde
sa počas vojny zapojil do protifašistického odboja ako priamy účastník
partizánskeho hnutia.
Po vojne spolupracovník a istý čas vedúci Československej informačnej
kancelárie v Paríži. Viedol aj tamojší krajanský spolok Jednota. V roku
1950, v dôsledku vtedajšej politickej situácie, bol z Francúzska
vyhostený. V období rokov 1951 – 1961 žil a pracoval striedavo v Prahe
a v Považskej Bystrici, od 1961 trvale pôsobil v Bratislave.
Tvorba a záujmy:
Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského moderného
umenia a priekopníkov avantgardných výtvarných tendencií (slovenský
surrealizmus).
Okrem maľby sa venoval tiež grafike, ilustrácii a tvorbe plagátov. Jeho
tvorba vyvrcholila humanistickými kompozíciami spájajúcimi lyrické,
baladické a dramatické videnie sveta. Maľoval obrazy z vidieckeho i
mestského prostredia.
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Pôsobil aj na poli publicistiky. Informáciami o parížskom umeleckom
dianí prispieval do Nového slova a Kultúrneho života.
Zaujímal sa aj o šport, hlavne o futbal, horolezectvo, lyžovanie
a turistiku.
Ocenenie:
V roku 1935 bol odmenený zlatou medailou za maľbu Maďarskou
spoločnosťou pre vedu, literatúru a umenie.
Výstavy:
Individuálne:
Žilina (1929 – 1930); Bratislava (1930, 1933 s E. Gwerkom, 1936 s F.
Malým, 1958, 1961, 1966, 1971 – 1972 s F. Malým, 1985, 1991 – 1992
súborná); Brno (1936 s F. Malým); Zaandam, Amsterdam (1938);
Rouen, New York (1947); Rio de Janiero (1949); Coulommiers (1959);
Praha, Náchod (1962); Meziboří, Považská Bystrica (1964); Los
Angeles (1969); Trenčín (1986); Čadca (1987).
Kolektívne:
V rokoch 1931 – 1938 so spolkom A. Szlovenszkói Úttörő Művészek,
Kunstverein, so skupinou výtvarných umelcov; 1946 – 1948
s Umeleckou besedou slovenskou; od 1951 so Zväzom slovenských
výtvarných umelcov, od 1967 aj so skupinou Život.
Zahraničné:
New York (1938); Paríž (1945, 1974); México (1968); Helsinky, Den
Haag, Štokholm, Antverpy (1975); Brusel (1976).
Narodil sa 26. 10. 1901 v Považskej Bystrici.
35. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 350-351.
Weiner-Kráľ, Imro. In: Wikipédia : slobodná encyklopédia [online].
[cit. 2013-06-20]. Dostupné z:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Imro_Weiner-Kr%C3%A1%C4%BE
14. 8. 1793 vo Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) zomrel František
Berchtoldt, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, prvý biskup
Banskobystrickej diecézy. Pochádzal z rakúskeho šľachtického rodu
z Tirolska. Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave pokračoval vo
vzdelávaní na Pázmáneu vo Viedni, potom v Kolégiu sv. Apolinára
v Ríme. Jeho pôsobenie – krátko pôsobil na dvore arcibiskupa M.
Čákiho, ďalej farár vo Vrábľoch, ostrihomský kanonik, tekovský
archidiakon, riaditeľ Pázmánea, kapornocký opát, titulárny novijský
biskup a arcibiskupský vikár, bratislavský prepošt a v roku 1776 sa
dostal na čelo novozriadeného banskobystrického biskupstva.
Činnosť a zásluhy:
Vynikal učenosťou, pevnou vôľou a veľkorysosťou. Jeho finančná
situácia mu umožňovala dotovať chudobné fary v jeho biskupstve.
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Postaral sa o biskupskú rezidenciu, ktorá pred dokončením podľahla
požiaru v roku 1783 a z vlastných prostriedkov dal postaviť novú
biskupskú rezidenciu. Táto v Banskej Bystrici slúži dodnes svojmu
účelu.
V čase pôsobenia F. Berchtoldta ako biskupa si veľkú chudobu
banskobystrického biskupstva všimol aj panovník Jozef II. a chcel ho
zlúčiť s biskupstvami rožňavským alebo spišským a jemu panovník
ponúkol uprázdnené biskupstvo v Györi. Toto František Berchtoldt
odmietol, z vlastných prostriedkov vybudoval už spomínanú rezidenciu
a takto zachránil banskobystrické biskupstvo.
V Žiari nad Hronom dal opraviť a zrekonštruovať spustnutý kaštieľ.
Z Banskej Bystrice preložil biskupské sídlo do Svätého Kríža nad
Hronom. V tomto čase bolo zrekonštruované aj arkádové nádvorie
kaštieľa. Dal tu vybudovať park.
Pochovaný je v biskupskej krypte farského kostola v Žiari nad Hronom.
Narodil sa 24. 6. 1730 v Trnave.
220. výročie úmrtia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 61-62.
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 227.
*Pozn.: Dátum úmrtia sa v týchto zdrojoch rôzni. Po overení u Zoltána
BALÁŽA, historika BB diecézy, uvádzame ako správny dátum úmrtia zo
SBS.
16. 8. 1943 sa v Krupine narodil Dušan Dubovský, kultúrny a literárny historik,
publicista. Študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej
Štiavnici, kde v roku 1962 maturoval. Pôsobiská D. Dubovského – po
absolvovaní vojenskej prezenčnej služby pôsobil stále v Revúcej,
v rokoch 1964 – 1968 ako majster odborného výcviku na Lesníckom
odbornom učilišti, v rokoch 1968 – 1977 organizačný a vedúci
pracovník Domu kultúry, 1977 – 1989 vedúci referent propagácie
podniku Lykové textilné závody, od roku 1989 na invalidnom dôchodku.
Záujmy a činnosť:
Venuje sa kultúrno-literárnohistorickému výskumu Revúcej a Gemera,
organizovaniu divadelného, kultúrno-spoločenského a športového
života, zhromažďovaniu fotodokumentácie. Výsledkom jeho bádania
popri mnohých publicistických príspevkoch sú monografie o Revúcej
a jej dejateľoch.
Literárne dielo:
Revúca (1989); Revúca – kolíska slovenského stredného školstva
(1993); Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla (1996); Samuel
Ormis (1996); Ivan Branislav Zoch (1996); Hasičstvo v Revúcej
a v okolí (1998); Biografický lexikón mesta Revúca (2000); Prvé
slovenské gymnázium (2001); Letokruhy mesta Revúca (2001);
Evanjelici v dejinách Revúcej (2004); Revúcke kostoly, zvony a ich

95
tvorcovia (2004); Pamätnica mesta Revúca (2007); Revúca : jej
športovci a majstri Slovenska, Európy, sveta (2009); Svätyňa osvety
a vzdelanosti (2012) a i.
70. výročie narodenia
MAŤOVČÍK, Augustín, 2001. Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia, s. 84-85.
Dubovský, Dušan. In: Slovenská národná knižnica [online katalóg].
[cit. 2013-06-20]. Dostupné z:
http://www.snk.sk/?on-line-katalog-snk
19. 8. 1873 sa v Oravskom Podzámku narodil Zoltán Halko, kňaz, publicista. Jeho
pôsobenie – po kňazskej vysviacke aktuár a po roku ceremoniár na
biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Farár vo Vrútkach, v Lovči a od
roku 1913 vo Svätom Kríži nad Hronom, kde pôsobil až do svojej smrti.
V roku 1902 bol vymenovaný za školského dekana. Po nástupe
Mariána Blahu za banskobystrického biskupa sa stal tekovským
archidiakonom a riaditeľom biskupskej kancelárie. V roku 1927 mu bol
pridelený titul pápežského preláta. Pôsobil aj ako poradca mladých
kňazov.
Zásluhy:
Počas I. svetovej vojny finančne podporoval matky s deťmi, ktorých
muži boli na vojne. Vo farskom archíve sa od otcov týchto rodín
zachovalo niekoľko pozdravov adresovaných Z. Halkovi.
Z. Halko pôsobil aj ako národovec. Na tomto poli spolupracoval
s Karolom Antonom Medveckým, ktorý ho listom oslovil, aby sa
s kňazmi a veriacimi jeho dekanátu pridali k legálnej moci k Slovenskej
národnej rade v Turčianskom Sv. Martine.
Spolu s Jánom Longauerom, farárom z Lovče, v roku 1919
zorganizovali pietnu spomienku pri príležitosti 50. výročia úmrtia
Štefana Moysesa a týmto počinom založili tradíciu, ktorá sa udržiava
dodnes.
Zomrel 26. 4. 1933 vo Svätom Kríži nad Hronom.
140. výročie narodenia, v apríli 80. výročie úmrtia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 37-38.
20. 8. 1908 v Kremnici zomrel Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský,
spisovateľ, prírodovedec, lekár. Ľudovú školu navštevoval v Ponickej
Hute, 1832 – 1840 študoval na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici,
1840 – 1841 filozofiu na akadémii vo Vacove, 1841 – 1842 na
filozofickej fakulte univerzity v Pešti. V roku 1842 prestúpil na medicínu,
1842 – 1846 poslucháč lekárskej fakulty na univerzite v Pešti, 1846 –
1850 vo Viedni, v roku 1850 doktor medicíny.
V roku 1856 navštívil Terst a Benátky, 1857 Rím, 1864 s Ľ. TurzomNosickým absolvoval študijnú cestu do Istanbulu a na Blízky východ,
1877 podnikol cestu do Talianska. Jeho pôsobiská – v rokoch 1850 –
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1853 cisársko-kráľovský stoličný lekár v Banskej Bystrici, 1853 – 1858
bansko-lesný lekár v Brezne a od roku 1868 bansko-lesný lekár
v Kremnici.
Činnosť, tvorba a záujmy:
Popredný činiteľ národného emancipačného pohybu najmä
v memorandovom a matičnom období.
Ako spisovateľ a publicista nadviazal na humoristickú líniu slovenskej
literatúry (J. Chalupka, J. Kalinčiak), priniesol nové impulzy do vývinu
umeleckej prózy, čím predznamenal jej cestu od romantizmu
k realizmu. Progresívne rozvil zvlášť krátke formy humoristickej prózy
(humoreska, fejtón), napomáhal konštituovať cestopisnú prózu ako
literárny druh a oblasť memoárovej literatúry obohatil o monumentálny
Vlastný životopis.
Od študentských čias sa venoval maliarstvu. Kreslil krajinky, detailné
plány, náčrty, pohľady a nákresy lokalít, kde pôsobil, alebo ktoré
precestoval, tiež portrétoval. Autor zátiší, stvárňoval aj zvieratá.
Využíval predovšetkým techniku kresby.
Zaujímal sa o geológiu, mineralógiu, kryštalografiu, speleológiu
a botaniku. Okrem iného zbieral a určoval rastliny v okolí Brezna
a Kremnice. Vlastnil vzácny herbár a založil botanickú záhradu
v Kremnici, v ktorej pestoval viacero druhov rastlín, okrasných drevín
a ovocných stromov. V Kremnici je táto známa ako Zechenterova
záhrada.
Venoval sa viacerým medicínskym odborom. V Banskej Bystrici sa
zameriaval aj na očné lekárstvo. Jeden zo zakladateľov pracovného
lekárstva. Zaoberal sa štúdiom hygieny života lesných robotníkov
a baníkov a ich chorôb. Zvlášť si všímal oblasť epidemiológie
a parazitológie. Sledoval aj problematiku metabolizmu. V roku 1855
zabránil rozšíreniu cholery v breznianskom okrese. Vďaka prevencii
zmierňoval následky týfusových epidémií. V Kremnici mikroskopicky
skúmal výskyt črevných parazitov u baníkov v spolupráci
s R. Blanchardom a E. Perroncitom.
Besednice, cestopisy, črty, fejtóny, frašky, poviedky, rozpomienky,
rozprávky, satiry, verše a žarty, ako aj odborno-popularizačné príspevky
a vedecké štúdie z rozličných odborov, články, listy a správy publikoval
v mnohých periodikách.
Dielo (výber):
Próza :
Lipovianska maša (1874); Sosbierané žarty a rozmary K. G.
Laskomerského (1877); Zachránily! (1921); Žarty a rozmary (1946);
Lietavice (1950); Obrazy a rozmary (1955).
Spisy:
Spisy Gustáva K. Zechentera Laskomerského 1 - 4 a ďalšie.
Narodil sa 4. 3. 1824 v Banskej Bystrici.
105. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 425-427.
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21. 8. 1943 v Žiari nad Hronom zomrel Marián Blaha, verejný činiteľ, prvý
slovenský biskup na banskobystrickom biskupskom stolci od čias Š.
Moysesa. Posledný biskup, ktorý je pochovaný v krypte kostola v Žiari
nad Hronom. Základnú školu vychodil v Liptovskom Hrádku, v štúdiu
pokračoval na gymnáziu v Levoči, teológiu absolvoval v Spišskej
Kapitule, v roku 1892 bol vysvätený za kňaza. Svoje vedomosti si
prehĺbil na univerzite v Krakove a Louvaine v Belgicku. Pôsobiská M.
Blahu – rímskokatolícky kaplán v Ždiari, v Nižných Ružbachoch,
katechéta v Kežmarku, vychovávateľ v rodine poľského šľachtica
Zamojského v Krakove. V tomto období precestoval mnoho európskych
štátov, osvojil si niekoľko svetových jazykov. Pobyt v tejto rodine bol pre
M. Blahu prospešný nielen z hľadiska spoločenskej výchovy, ale aj
z hľadiska získania orientácie v medzinárodných politických otázkach.
Tieto skúsenosti zúročil neskôr pri plnení dôležitých poslaní. Ďalšie jeho
pôsobenie – kaplán v Čimhovej, v Hubovej, v Spišských Vlachoch. V
roku 1913 sa stal hlavným tajomníkom Spolku sv. Vojtecha, ktorý
zachránil pred zánikom. V roku 1919 kapitulárny vikár Spišskej diecézy.
V tomto období bol politicky činný. Energicky sa postavil proti snahám
spišských monarchistov, Maďarov a maďarónov odtrhnúť Spiš od
Československej republiky a vytvoriť samostatnú spišskú republiku
spriatelenú s Maďarskom. V roku 1919 bol členom československej
delegácie na Mierovej konferencii v Paríži. Svoje znalosti pomerov na
Spiši, Orave a v Poľsku využil ako člen medzinárodnej plebiscitnej
komisie v spore medzi ČSR a Poľskom o severnú časť Oravy a Spiša.
V roku 1920 sa stal banskobystrickým biskupom. Svoje sídlo mal
v žiarskom kaštieli. Ako biskup sa už aktívne nezúčastňoval politického
života. S veľkým zanietením sa pustil do náboženskej obrody diecézy
a zapojil sa do kultúrneho života.
Predseda Spolku slovenských umelcov, spolupredseda Matice
slovenskej, predseda literárnovedného odboru Spolku sv. Vojtecha,
Sboru pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi pri Slovanskom
ústave, Mons., nositeľ vysokých cirkevných radov a vyznamenaní.
Činnosť a zásluhy:
Po oživotvorení Matice slovenskej, v roku 1919, sa stal členom jej
výboru a predsedom Historického odboru, ktorý pod jeho vedením začal
aktívne pracovať.
Jeho charitatívna aktivita bola mnohostranná, staral sa najmä o siroty
a chudobných študentov, podieľal sa aj na postavení internátu
v Banskej Bystrici a vo Zvolene.
V jeho sídle sa varilo pre najchudobnejších a pocestných. Poskytoval aj
finančnú pomoc.
Počas 1. československej republiky sa v Žiari nad Hronom niekoľkokrát
zastavil T. G. Masaryk a stretol sa tu s M. Blahom.
Založil časopis Náš priateľ a podporoval Katolícku akciu. Činný bol aj
v Muzeálnej slovenskej spoločnosti.
Narodil sa 11. 7. 1869 v Liptovskom Hrádku.
70. výročie úmrtia
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Slovenský biografický slovník I (1986), s. 258.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 72-73.
21. 8. 1903 sa vo Veľkých Kršteňanoch narodil Jozef Straka, teológ, vysokoškolský
profesor. Študoval na gymnáziu v Komárne, teológiu v Ríme, 1931
ThDr., 1948 titul nostrifikoval na Katolíckej bohosloveckej fakulte
v Bratislave, 1950 profesor. Pôsobiská J. Straku – v rokoch 1932 –
1935 kaplán v Novej Bani, v Kláštore pod Znievom a v Bojniciach,
potom administrátor v Malých Kršteňanoch, kaplán v Chrenovci,
administrátor vo Valaskej, prednosta kultového odboru Povereníctva
školstva a osvety v Bratislave, profesor pedagogiky, katechetiky a
profesor filozofie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave,
správca kostola milosrdných bratov v Bratislave.
Aktívny účastník Slovenského národného povstania a popredný činiteľ
Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva.
Dielo:
Autor skrípt a vysokoškolských učebníc z teológie, editor náboženských
diel, články publikoval v periodikách Katolícke noviny a Duchovný
pastier.
Zomrel 19. 11. 1971 v Bratislave.
110. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 362.
25. 8. 1998 v Banskej Štiavnici zomrel Andrej Chmelko, herec, režisér, divadelný
organizátor, prozaik, dramatik, publicista. Študoval na učiteľskom
ústave v Banskej Bystrici. Jeho pôsobiská – riaditeľ štátnej ľudovej
školy v Horných Turovciach, v rokoch 1932 – 1939 v Novej Bani, 1939 –
1941 profesor na gymnáziu v Kremnici, potom člen činohry SND
v Bratislave, riaditeľ, režisér a herec Slovenského divadla v Prešove,
šéf činohry a riaditeľ Východoslovenského divadla, resp. Štátneho
divadla v Košiciach. Od roku 1969 žil na dôchodku striedavo
v Košiciach, v Žiari nad Hronom a v Hliníku nad Hronom.
Tvorba a činnosť:
Prozaická tvorba:
Prvé poviedky a novely publikoval časopisecky.
Na čiernej hrude (1947, lyrizujúci román – debut); Keď stráne kopneli
(1995, zbierka spomienkových poviedok); Živá voda (1998, črty).
Dramatická tvorba:
Posledný Dóczy na Revišti (1938, rozhlasová hra pre deti a mládež); Po
širokej koľaji (1950, divadelná hra).
Pre divadlo a rozhlas upravoval a prepracovával hry slovenských
klasikov.
Ďalšia tvorba:
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Tvorivé problémy divadla (1962, skúsenosti z divadelníctva); Divadlo na
východnom Slovensku (1971, dejiny slovenského, maďarského,
ukrajinsko-rusínskeho a českého divadla); Retrospektívy a perspektívy
(1968, výber z teatrologických a popularizačných príspevkov
a spomienok); V zajatí Tálie (1989); Pohľad za plot (1994); Spoza
opony (1996, memoárové knihy).
Sporadicky sa venoval prekladaniu z češtiny.
Kremnické roky A. Chmelka:
Andrej Chmelko do Kremnice prišiel z Novej Bane 1.9.1939, v deň, keď
v Európe vypukla 2. svetová vojna. Takto na tie časy spomína vo svojej
knihe V zajatí Tálie:
„Žiaľ musíš ubíjať prácou. Pustil som sa teda cez prázdniny do väčšej
prózy Na čiernej hrude, o ťažkom osude ľudí z južného Slovenska.
S takýmito plánmi prišiel som do Kremnice, kam ma od prvého
septembra 1939 preložili. Ale: človek mienil, fašizmus zmenil. Dostal
som povolávací lístok nastúpiť do vojny proti Poľsku. Riaditeľ
kremnického gymnázia sa telegraficky opýtal ministerstva, čo so mnou
robiť. Odpoveď je tiež telegrafická: Zadržte každého. Riaditeľ mi vydal
„vyčkávacie osvedčenie“ na šesť týždňov. Potom že sa uvidí.
Zmobilizovaní záložníci obsadili aj prízemie gymnázia, a tak sme sa
stali očitými svedkami známej vzbury kremnickej posádky. Stovky
vojakov sa zhromaždili pred našou školou a skandovali: Nepôjdeme
proti Poľsku! Nebudeme zabíjať slovanských bratov! Pustite nás domov
k ženám a deťom! A veru zanôtili aj československú štátnu hymnu!
Údajne vyslali motospojku aj do martinskej posádky s výzvou
k solidarite...
Žandári snorili, hľadali organizátorov. Vyšetrovanie neobišlo ani nás...
A koniec? Prikvitol generál Čatloš, rečnil, vyhrážal sa popravami. Ale
chlapci front neuvideli. Postupne ich posielali domov. Onedlho Poľsko
padlo, a s vojakmi som mal pokoj i ja. Budem môcť nerušene pracovať?
Ukázalo sa, že je to iba zbožné želanie.“
CHMELKO, Andrej, 1989. V Zajatí Tálie. Bratislava: Slovenský
spisovateľ, s. 19-20. ISBN 8022000302 [viaz.].
Okrem pedagogickej činnosti sa A. Chmelko v Kremnici realizoval aj
v oblasti divadla. Pôsobil v divadelnom krúžku miestneho odboru Matice
slovenskej. Bol to znamenitý krúžok, z ktorého neskôr vzišli profesionáli
ako Samo Adamčík, Oľga Adamčíková, Andrej Chmelko, Gizela
Chmelková, Ladislav Chudík a František Kudláč.
V Kremnici sa stretol a spolupracoval aj s hudobným skladateľom
Rudolfom Orsághom a jeho dcérou Martou (vtedy Chmelkova žiačka).
Bolestné spomienky mu ostali i na Marcela Herza (nadaný študent
židovského pôvodu, ktorého po oslobodení našli v Turčeku –
v masovom hrobe), v kvinte ho učil slovenčinu.
Narodil sa 19. 11. 1908 v Hliníku nad Hronom.
15. výročie úmrtia, v novembri 105. výročie narodenia
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MAŤOVČÍK, Augustín, 2001. Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia, s. 177-178.
CHMELKO, Andrej, 1989. V Zajatí Tálie. Bratislava: Slovenský
spisovateľ, s. 19-20. ISBN 8022000302 [viaz.].
26. 8. 1803 sa v Moštenici narodil Viliam Marschan, banský inžinier. V rokoch
1821 – 1824 študoval baníctvo a hutníctvo na Baníckej akadémii
v Banskej Štiavnici. Jeho pôsobiská – od roku 1824 praktikant
železiarskeho podniku v Hronci, Hornej Bíberovej štôlne v Štiavnických
Baniach, Hlavného komorskogrófskeho úradu, napokon v závode štôlne
Pacher. Od roku 1829 pomocný banský merač v erárnych banských
závodoch, neskôr merač Hornej Bíberovej štôlne, 1837 – 1848 učiteľ
kreslenia a banského meračstva na Baníckej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici, súčasne 1843 – 1847 suplujúci profesor a vedúci
katedry deskriptívnej geometrie a staviteľstva, 1847 – 1848 hlavný
strojmajster v Štiavnických Baniach, od roku 1850 na dôchodku.
Žil v Pešti.
Činnosť a zásluhy:
V rokoch 1848 – 1849 viedol revolučné vystúpenie banskoštiavnických
robotníkov proti viedenskému absolutizmu, za čo bol v roku 1850
prepustený zo služieb eráru. Zaslúžil sa o riešenie mnohých
prevádzkových problémov stredoslovenského baníctva. Realizoval sa
hlavne v Banskej Štiavnici, Štiavnických Baniach, ale aj v Žarnovici
a v Kremnici. V Kremnici robil pokusy so zavedením amalgamácie.
V rokoch 1827 – 1845 vypracoval posudky ku všetkým stavebným
plánom v stredoslovenskej banskej oblasti. Venoval sa aj vodným
dielam a železnici.
Od roku 1848 člen zakladajúceho výboru Uhorskej geologickej
spoločnosti.
Zomrel v roku 1872 v Budapešti (Maďarsko).
210. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 84-85.
26. 8. 1948 sa v Banskej Štiavnici narodila Magda Vášáryová, herečka,
diplomatka, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Dcéra
učiteľa a ľudového rozprávača Jozefa Vášáryho, sestra herečky Emílie
Vášáryovej a manželka herca Milana Lasicu.
Základnú školu absolvovala v Banskej Štiavnici, pokračovala štúdiom
na matematicko-fyzikálnom gymnáziu v Bratislave a potom nastúpila na
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Štúdium sociálnej
psychológie ukončila v roku 1971. Pôsobiská M. Vášáryovej – po
vysokoškolskom štúdiu začala hrať v Divadle na korze. Po zrušení tohto
divadla prešla s celým súborom na Novú scénu, kde odohrala
dvadsaťpäť premiér a stvárnila takmer všetky hrdinky Čechovových
hier. V roku 1983 nastúpila do Slovenského národného divadla.
Zároveň sa intenzívne venovala filmu. Natočila ich okolo päťdesiat.
Často bola obsadzovaná i v televízii, objavila sa v 120 televíznych
inscenáciách.
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Na začiatku 90-tych rokov prijala ponuku Václava Havla na
veľvyslanecký post v Rakúsku a M. Vašáryová sa začala venovať
politike. Po rozpade Československa sa podieľala na založení
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a sedem rokov bola jej
riaditeľkou. Založila dva časopisy – Zahraničná politika a Slovak
Foreign Policy Affairs. V roku 1999 kandidovala na post prezidentky
Slovenskej republiky. O rok neskôr nastúpila do služieb SR ako
veľvyslankyňa v Poľsku a po päťročnom pôsobení sa stala štátnou
tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí SR. V roku 2005 vstúpila
do SDKÚ, od roku 2006 poslankyňa NR SR, od roku 2005 do 12. 12.
2013 členka SDKÚ (teraz SDKÚ-DS), náhradná členka vo Výbore NR
SR pre európske záležitosti, členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá,
od roku 2007 predsedníčka Združenia žien SDKÚ-DS. V novembri 2013
bola na valnom zhromaždení zvolená za predsedníčku najstaršieho
slovenského ženského spolku Živena.
Ocenenia:
V roku 1974 bola ocenená cenou Zlatý krokodíl, v roku 1988 získala titul
zaslúžilá umelkyňa.
Divadelné roly (výber):
Úbohý môj Marat (1970, Lika); Woyzeck (1971, Mária); Les (1971,
Axiuša); Tri sestry (1972, Irina); Ujo Váňa (1974, Sofia Alexandrovna);
Mizantrop (1972, Elianta); Statky-zmätky (1972, Zuzka); Valentín
a Valentína (1973, Valentína); Nečakaná návšteva (1974, Nina); Zlatý
koč (1975, Marka); Dni Trubinovcov (1975, Jelena); Čajka (1976, Nina
N. Zariečna); Úprimní (1977, Sylvia); Márna lásky snaha (1978, Mária);
Inkognito (1979, Evička); Gayova Žobrácka opera (1980, Polly); Hamlet
(1974, Ofélia); Clavijo (1976, Mária);
V Slovenskom národnom divadle:
Atlantída (1983, Kleito); Tri sestry (1984, Natália); Výnosné miesto
(1984, Polina); Slečna Júlia (1986, Júlia); Pozrite, kto prišiel (1987,
Alina).
Filmografia (výber):
Senzi mama (1964, Eva, TV); Markéta Lazarová (1965 – 67, Markéta
Lazarová); Rok na dedine (1967); Môj vienok zelený (1968); Krotká
(1968); Sladký čas Kalimagdory (1968, Kalimagdora); Zbehovia a
pútnici (1968, Dominika); Kráľovská poľovačka (1969, Marta za mlada);
Vtáčkovia, siroty a blázni (1969, Marta); Na kometě (1970, Angelika);
Hry lásky šálivé (1971, Slúžka); Princ Bajaja (1970, Slavěna); Radúz
a Mahulena (1970, Mahulena, TV); Babička (1971, Hortensie, TV); ...a
pozdravuji vlaštovky (1971, Maruška Kudeříková); Deň slnovratu (1973,
Blanka); Skrytý prameň (1973; Mária); Výberové príbuzenstvo [Die
Wahlverwandtschaften], réžia Siegfried Kühn, NDR (1974, Ottilie);
Koncert pre pozostalých (1976); Rusalka (1977, Rusalka); Krutá ľúbosť
(1977, Kristka); Pustý dvor (1978, Kristína); Uzlíky nádeje ( 1979);
Postřižiny (1980, Maryška); Temné slunce (1980, Kris); Zkrocení zlého
muže (1981, Tereza); Noc smaragdového měsíce (1984, Slávka); Tichá
radosť (1985, Soňa); Lev s bílou hřívou (1986, Calma Veselá); Alžbetin
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dvor (1986, Celesta Fabici); Zkrocení zlého muže (1986, Tereza
Buriánová); Južná pošta (1987, Mária Jurkovičová); Svět nic neví
(1987, Jiřina Steinová); Súkromné životy (1990, Elena).
Televízne seriály a inscenácie (výber):
Seriál:
Straty a nálezy.
Inscenácie:
Za frontom; Sesternica Beta; Utrpenie mladého Werthera.
Knižné dielo:
Krátke listy jednému mestu (1988, 1999, kniha spomienkových impresií
na rodné mesto); Buďme poriadni : ak nevieš, ako sa máš správať,
správaj sa slušne (2006); Diskrétní průvodce : ... co možná nevíte o
společenském chování (1999); Polnočný sused (2008); Hlavička štátu :
: fragmenty občianskej výchovy (2009); do knihy Štiavnické interiéry
(2010), od autoriek Andrei Nižňanskej a Ivety Chovanovej, napísala
úvod; Sąsiad o północy (2011, preklad Joanna Bakalarz).
65. výročie narodenia
ČERNÝ, Milan „gudaulin“. Magda Vášáryová. In: Česko-Slovenská
filmová databáze [online]. [cit. 2013-09-18]. Dostupné z:
http://www.csfd.cz/tvurce/1076-magda-vasaryova/
Vášáryová, Magda. In: Osobnosti.sk [online]. [cit. 2013-09-18].
Dostupné z:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1789
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2 (1990), s. 525-526.
Vášáryová, Magda. In: Slovenská národná knižnica [online katalóg].
[cit. 2013-09-20]. Dostupné z:
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?skin=snk
(sita), 2013. Vášáryová je novou predsedníčkou Živeny. Pravda
23(269), 3. ISSN 1335-4051.
26. 8. 1943 sa v Kremnici narodil Karol Zalai, ekonóm, vysokoškolský profesor.
V roku 1960 maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Kremnici,
v roku 1966 vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, študijný
odbor Ekonomika priemyslu, 1977 CSc., 1979 doc., 1996 Prof.
Pôsobiská K. Zalaia – od roku 1966 po súčasnosť pôsobí na Vysokej
škole ekonomickej resp. Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch
1969 – 1970 absolvoval predhabilitačnú prax v Závode Slovenského
národného povstania v Žiari nad Hronom.
Pedagogická činnosť a vedecko-výskumné zameranie:
V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike
rozborov hospodárskej činnosti, finančnej analýze a finančnoekonomickej analýze podniku.
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Pedagogické a akademické funkcie:
V rokoch 1979 – 1990 vedúci Katedry organizácie a riadenia
priemyselných podnikov, 1991 – 1993 prodekan Fakulty podnikového
manažmentu, 1994 – 2000 dekan Fakulty podnikového manažmentu,
2000 – 2007 prvý prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
a prorektor pre rozvoj univerzity.
Ocenenia súvisiace s činnosťou vysokoškolského učiteľa:
Držiteľ Medaily Aloise Rašína, prestížneho ocenenia Vysokej školy
ekonomickej v Prahe a Medaily Georgia Agricoly, prestížneho ocenenia
Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave.
Publikačná činnosť:
Publikoval viac ako 180 rôznych výstupov, k najvýznamnejším patria:
Zalai, Karol a kol. : Finančno-ekonomická analýza podniku (1997,
1998, 2000, 2002, 2007, 2008, 2010 a 2013) – osem, vždy rozšírených
vydaní VŠ učebnice
Zalai, Karol: Hodnotenie ekonomickej úrovne priemyselných podnikov
(1986) – monografia
Hoffmann, V. – Dančová, E. – Zalai, K. : Rozbory hospodárskej
činnosti priemyselných podnikov (1980) – VŠ učebnica
* Pozn.: KAROL ZALAI venoval našej knižnici knihy z oblasti ekonomiky
a takto výrazne obohatil náš knižný fond (ich počet dosahuje už
niekoľko desiatok), za čo mu aj touto cestou ĎAKUJEME.
70. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Karol ZALAI.
30. 8. 1958 v Ružomberku zomrel Libor Mattoška, spisovateľ, redaktor, publicista.
Študoval na gymnáziu v Trstenej, filozofiu na gymnáziu v Malackách,
teológiu v Bratislave, v roku 1914 bol vysvätený za kňaza. Člen
františkánskej rehole. Jeho pôsobiská – kaplán v Hlohovci, v Ostrihome,
v Bratislave, predstavený františkánskeho kláštora a administrátor fary
v Malackách, v rokoch *1929 – 1945 gvardián v Kremnici, tu zastával aj
úlohu zapisovateľa do františkánskej kroniky a do Kremnice preniesol aj
redakciu a administráciu časopisov Serafínsky svet (terciársky časopis)
a Priateľ dietok, od roku 1945 vedúci františkánskych literárnych
podnikov v Prešove a napokon administrátor fary v Spišskej Teplici.
(* Pozn.: na http://www.frantiskani.sk/nekr/08/mattoska.htm, je uvedené
že L. Mattoška v Kremnici účinkoval v rokoch 1927 – 1945.)
Činnosť a tvorba:
V intenciách klerikálnej politiky HSĽS zakladateľ katolíckych spolkov na
Záhorí a v Kremnici. Účastník medzinárodných eucharistických
kongresov v Kartágu, v Dubline a v Budapešti. Aktívny účastník
národného a duchovného života na Slovensku. V rokoch 1918 – 1948
organizátor nábožensky orientovanej tlače a literatúry pre katolícku
mládež, autor poučných a výchovne zameraných kníh a divadelných

104
hier. Zakladateľ a v rokoch 1925 – 1948 aj redaktor časopisu pre deti
Priateľ dietok, pri ňom založil 1925 edíciu Knižnica Priateľa dietok.
V rokoch 1922 – 1944 redigoval mesačník Serafínsky svet
a v rokoch 1936 – 1938 jeho prílohu Naša mládež. Do týchto prispieval
rozprávkami, poviedkami, úvahami a úvodníkmi.
Tvorba:
Len samostatné vydania:
Elienne (dejepisná hra v piatich dejstvách z čias prenasledovania
katolíkov v Anglicku, Ružomberok 1921); Malý breviár (pre terciárov,
Malacky 1926); Po cestách života (knižka pre katolícke dievky, rodičov
a vychovávateľov, Kremnica 1929); Učebné osnovy náboženstva rím.
kat. pre meštianske školy na Slovensku (spoluautor Andej Kliman,
Trnava 1932); Misijná pamiatka (myšlienky a úvahy, Kremnica, 1935);
Katolícke dievča vo svete (sprievodca, radca a ochranca dievčenskej
mládeže, Kremnica 1936); Prvé a posledné sv. prijímanie (hra v troch
dejstvách z dôb francúzskej revolúcie, Kremnica 1937); Cesta radosti
(vianočná divadelná hra v štyroch dejstvách, Kremnica 1938);
Eucharistia, svety a ľudia (opis svetových eucharistických kongresov
v Kartágu, v Dubline a v Budapešti, Kremnica 1938); Presadený kvet
(vianočná divadelná hra zo života vysťahovalcov vo Francúzsku,
Kremnica 1940); Prerušená hra (Humoreska v jednom dejstve,
Kremnica 1941); Otecko odkazuje (výchovné rozhovory pre mládež,
Kremnica 1941); Kvietky (kalendár slovenských žiačok na škôl. rok
1941 – 42, Kremnica 1941); Ľalia medzi tŕním (príručka pre duševný
život dievčat, Kremnica 1942); Myšlienky o tlači (Prešov, 1946); Otecko
rozpráva (rady a pokyny, ako sa stať zbožným, dobrým a osožným,
Prešov 1946); Srdcom i jazykom (každodenné modlitby a spevy v
kostole a doma, Prešov 1946); Pod krížom (rozjímania čiže rozhovory
duše s ukrižovaným Ježišom).
Narodil sa 2. 10. 1891 v Likavke.
55. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 113-114.
Mattoška, Libor. In: Nekrológium [online]. [cit. 2013-08-04]. Dostupné z:
http://www.frantiskani.sk/nekr/08/mattoska.htm
31. 8. 1978 v Brne (Česko) zomrel Blahoslav Stehlík, chemik, vysokoškolský
profesor. Absolvoval gymnázium v Strážnici, chémiu, matematiku
a fyziku študoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity
v Brne, 1930 RNDr., 1946 doc., 1948 mimoriadny, 1950 riadny
vysokoškolský profesor. Pôsobiská B. Stehlíka – asistent ústavu
teoretickej a fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty v Brne,
stredoškolský profesor na reálnych gymnáziách v Třebíči,
v Uherskom Hradišti, v rokoch 1936 – 1946 v Brne, v Kyjove,
v Ružomberku, na obchodnej akadémii v Nitre, na reálnych gymnáziách
v Kremnici, v Dolnom Kubíne, v Brne-Žideniciach, prednosta Ústavu
fyzikálnej chémie na Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT), potom prednášal na Vojenskej akadémii
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A. Zápotockého v Brne, na Vysokej škole chemicko-technologickej
v Pardubiciach, vedúci Katedry teoretickej a fyzikálnej chémie na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne
(UJEP), od 1970 na dôchodku.
Akademické funkcie:
V rokoch 1950 – 1951 dekan Chemickej fakulty SVŠT v Bratislave,
1965 – 1969 prodekan Prírodovedeckej fakulty.
Vyznamenania:
V roku 1965 vyznamenaný Za vynikajúcu prácu, 1969 Striebornou
medailou UJEP v Brne.
Dielo a činnosť:
Vyvinul vlastnú osmometrickú metódu výskumu zloženia molekulových
zlúčenín existujúcich vo vodných roztokoch. Venoval sa štúdiu štruktúry
a vlastností zlúčenín viacväzbového striebra s použitím kinetických
a elektrochemických metód. Formoval odborný profil Katedry fyzikálnej
chémie Chemickej fakulty SVŠT v Bratislave.
Autor vysokoškolských učebníc, štúdií.
Narodil sa 17. 11. 1904 v Javorníku (Česko).
35. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 344.
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sa v Humpolci (Česko) narodil Jaroslav Augusta, maliar, publicista,
zaslúžilý umelec. Ľudovú školu navštevoval v Humpolci, od roku 1892
navštevoval maďarskú školu v Rimavskej Sobote, 1894 v Tisovci,
v rokoch 1897 – 1900 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe
(prof. M. Pirner), 1900 – 1906 na Akadémii výtvarných umení v
Mníchove (prof. J. Herterich a K. Marr) a na súkromných školách (u A.
Ažbého). Jeho pôsobenie – v roku 1914 slobodný umelec, 1914 – 1915
vojak na ruskom fronte, 1915 – 1918 v zajatí, 1920 – 1948 profesor
kreslenia
v Banskej Štiavnici, od roku 1848 na dôchodku.
Činnosť a zásluhy:
Po úpadku otcovho obchodu sa v roku 1892 presťahoval do Rimavskej
Soboty a v roku 1894 do Tisovca. Vzťah k Slovensku v ňom vzbudil aj
slovenský maliar Cyril Kutlík, ktorý bol v Humpolci na návšteve. Už
v Rimavskej Sobote a Tisovci sa u neho prejavilo výtvarné nadanie.
V Prahe pôsobil v spolku Detvan (s J. G. Tajovským, V. Šrobárom,
M. R. Štefánikom a i.). Na štúdiách ho podporovala Československá
jednota, ilustroval pritom rozprávky v kalendároch nakladateľstva
Pospíšil. Cez prázdniny 1899 – 1900 maľoval krojované typy vo Veľkej
Slatine, v Očovej, na Dobrej Nive, maliarsky objavil aj Detvu, kde
vytvoril množstvo akvarelov, kresieb a náčrtov. Prostredníctvom maliara
Joža Úprku sa kontaktoval s moravskými maliarmi. V Mníchove
sporadicky pracoval v súkromnej grafickej škole Heimanna
a Brockhoffa.
Na začiatku štúdií pochodil rázovité slovenské kraje s Emilom
Pacovským.
V roku 1901 založil spoločne s E. Pacovským, L. Strimplom a bratom
Karolom maliarsku kolóniu v Detve. Tu maľoval najmä štúdie postáv,
zábery z obce a interiéry. V roku 1902 strávil päť týždňov na Dačovom
Lome, v Cerove a u Andreja Kmeťa v Prenčove, v lete maľoval
v Istebnom, v Párnici, v Dolnom Kubíne (tu sa stretol aj s P. O.
Hviezdoslavom) a v Zázrivej.
Koncom roka 1902 v Dvorskom múzeu vo Viedni kopíroval starých
majstrov, tu sa zoznámil s M. T. Mitrovským a T. Andraškovičom.
V auguste 1903 spolu s Pacovským zorganizovali pri príležitosti
Hornouhorskej priemyselnej výstavy výstavu v Žiline, na ktorej sa okrem
nich zúčastnili G. Mallý, F. Andraškovič a žilinský profesor G. A.
Oberndorf, čím vznikla Grupa uhorských a slovenských maliarov, ktorej
bol tajomníkom.
V roku 1911 sa trvalejšie usadil vo Važci, kde založili maliarsku kolóniu
spoločne s bratom Karolom, P. J. Kernom a F. Úprkom, táto zanikla
v roku 1913. V tomto období sa venoval prevažne krajinárstvu. Na
Vianoce 1918 sa vrátil na Slovensko.
V roku 1919 spolu s P. J. Kernom a I. Žabotom založili Spolok
slovenských umelcov v Martine.
V roku 1922 absolvoval študijnú cestu po Nemecku spolu s bratom
Karolom, 1927 v Paríži tiež s bratom a 1928 v Juhoslávii.
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V Banskej Štiavnici žil utiahnuto, zúčastňoval sa na zasadaniach
Spolku výtvarných umelcov a príležitostne obosielal výstavy.
Dielo:
Vo výtvarnej tvorbe sa zameral na svojráznosť ľudových typov, na
etnograficky zaujímavé a zanikajúce prvky. Autor krojovaných štúdií,
krajiniek.
Venoval sa aj publicistike, prispieval do Mladého Slovenska,
Slovenských pohľadov a Kultúrneho života. Autor spomienkovej knihy
Spomienky, ktorá predstavuje cenný historicko-biografický materiál.
Výtvarné dielo (výber):
Detviansky pastierik s píšťalkou a bičom (1899, akvarelový náčrt); Mária
Klimentová z Dobronivej (1899, akvarel); Mária Sleziaková z Dobronivej
(1899, akvarel); Martin Trnka zo Slatiny (1899, akvarel); Detviansky
pastier (1900, kresba štetcom a tušom); Jarmok vo Veľkej Slatine
(1900, kresba štetcom a tušom); Matúš Kamenistý z Detvy (1900,
akvarel); Návrat z kostola (1900, kresba štetcom a tušom); Valach
s fujarou – Detva (1900, kresba ceruzkou a bielou temperou); Ženský
akt (1900, olej); Na záhumní v Detve (1901, olej); Pohreb v Detve
(1902, olejový náčrt); Žena z Novohradu (1902, olej); Dievčatko z Detvy
(1903, olej); Chlapček z Dačolômu (1903, olej); Chlapček z Detvy
(1903, olej); Pred kostolom v Detve (1903, olej); Slepá z Detvy (1903,
olej); Štúdia cigánskeho chlapca (1903, olej); Zavitie nevesty
z Dačolômu (1903, olej); Žena z Dačolômu (1903, olej); Krajinka
z Detvy (1904, olej); Náčrt k strhaniu oviec (1904, olej); Hlava starca
z Milotíc (1905, olej); Štúdia dievčaťa z Detvy (1905, olej); Štúdia hlavy
slováckej ženy v šatke (okolo 1905, akvarel); Štúdia stareny z Važca
(okolo 1905, akvarel); Na slováckom jarmoku (1906, olej); Osamelý –
Detva (1906, olej); Priadka z Detvy (1906, olej); Jano Goč-Pafko
z Važca (1911, akvarel); Kriváň v hmlách (1912, olej); Na vŕškoch
vo Važci (1912, olej); Nevesta zo Štrby (1912, akvarel); Krajina so
skalnými vyvýšeninami (1913, olej); Pri Váhu – Odmäk (1913, olej);
Ulica vo Važci (1924, olej); Žena pri šití bielizne – Važec (1924, akvarel
a tempera); Cigánča z Važca (1926, olej); Izba v Starom Važci (1926,
olej); Dievča z Važca – štúdia k Modlitbe (1929, akvarel); Klopačka
v Banskej Štiavnici (1943, akvarel); Nový zámok v Banskej Štiavnici
(1943, akvarel).
Výstavy:
Individuálne: Viedeň (1913); Martin (1943); Bratislava (1954, súborná);
Banská Štiavnica (1956).
Kolektívne: Hodonín (1902, Výstava moravsko-slováckych
a slovenských maliarov z Uhorska).
Výstavy Grupy uhorských a slovenských maliarov: Ostrava, Žilina
(1903); Přerov, Uherské Hradiště (1904); Kroměříž, Prostějov (1905);
Hodonín, Kyjov, Olomouc (1906); Hranice, Luhačovice, Opava (1907).
Iné: Plzeň (1907); Kolín (1908); Luhačovice (s G. Mallým), Praha
(1910); Jaroměř (1911, s G. Mallým); Havlíčkův Brod, Humpolec (1912,
s bratom Karolom); Liptovský Mikuláš, Martin (1913, s P. J. Kernom);
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v rokoch 1908 – 1911 s G. Mallým na výstavách v mestách Dvůr
Králové, Roudnice nad Labem, Hranice, Chrudim, Nová Paka a Louny;
v rokoch 1911 – 1930 účasť na väčšine členských výstav Spolku
slovenských umelcov a Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave a
iných slovenských a českých mestách.
Literárne dielo:
Spomienky (1962).
Zomrel 28. 2. 1970 v Banskej Štiavnici.
135. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 83-84.
4. 9. 1843

sa v Liptovskom Mikuláši narodil Ján Levoslav Bella, hudobný
skladateľ a pedagóg, organista. V rokoch 1853 – 1859 študoval na
gymnáziu v Levoči a 1859 – 1861 v Banskej Bystrici, 1861 – 1863
teológiu v Banskej Bystrici a 1863 – 1865 na Pázmáneu vo Viedni,
v roku 1866 bol vysvätený za katolíckeho kňaza, 1873 podnikol študijnú
cestu do Prahy a do Nemecka, 1928 dr. h. c. na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Základy hudobného vzdelania
získal
u rodičov, prehĺbil si ho na levočskom gymnáziu pod vedením prof.
L. Dvořáka a A. Húsku, riaditeľa chóru v Spišskej Kapitule. Vzdelával sa
aj u J. Egryho v Banskej Bystrici. Jeho pôsobiská – od roku 1865
pôsobil v Banskej Bystrici, 1866 prebendát katedrálneho chrámu,
v rokoch 1869 – 1881 pôsobiskom J. L. Bellu bola Kremnica. Od roku
1879 mestský kapelník v Kremnici, potom evanjelický organista v Sibiu,
profesor hudby, riaditeľ Hudobného spolku, 1901 dirigent speváckeho
zboru Hermania, v roku 1916 žil vo Viedni, od 1917 v Sibiu, od 1921
opäť vo Viedni, od 1928 v Bratislave.
Činnosť a zásluhy:
V Banskej Bystrici zorganizoval spevácky zbor a sláčikové kvarteto, pre
ktoré komponoval. V roku 1861 sa zúčastnil sa na obnovení Kola –
tajnej študentskej spoločnosti v tomto meste. S A. Černianskym zostavil
Jarné kvety, zborník slovenských rečňovaniek pre mládež. Počas
teologického štúdia v Banskej Bystrici skomponoval inštrumentálne
omše, motetá, a svetskú hudbu pre klavír a pod.
Pod vplyvom Štefana Moysesa ukončil teologické štúdium
vo viedenskom seminári, kde bol organistom a dirigentom.
Kotrapunkt a kompozičnú techniku študoval u Simona Sechtera
a Gottfrieda Preyera. Počas pôsobenia v Banskej Bystrici pod vplyvom
reprezentantov slovenského národného hnutia sa stal popredným
bojovníkom za národné oslobodenie. Ujasňoval si teoretický program
vytvorenia slovenskej národnej hudby.
Maďarský husľový virtuóz E. Reményi ho ovplyvnil v rozhodnutí
venovať sa výlučne hudbe, čo sa prejavilo počas pôsobenia v Kremnici.
Skladateľská a koncertná činnosť v tomto kremnickom období sa
pokladá za jeho umelecký vrchol. Tu v krátkom čase zorganizoval
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orchester, spevácky zbor a založil sláčikové kvarteto Concordia,
predvádzal symfonické diela
a komornú hudbu. V roku 1873 získal tzv. Trefortovo štipendium
a odišiel do Prahy a Nemecka na študijnú cestu. Obohatený o nové
skúsenosti a vedomosti sa vrátil naspäť do Kremnice, komponoval
umelé piesne na české a nemecké texty (symfonickú báseň Osud
a ideál, opery – Jaroslav a Laura na text V. Voka Poděbradského, toto
dielo nedokončil, a Kováč Wieland – prvá slovenská opera, z komornej
tvorby – Sláčikové kvarteto c mol a Sonátu b mol pre klavír). V týchto
posledných skladbách z kremnického obdobia sa odrážalo jeho úsilie
prekonať obmedzenosť prostredia, vyrovnať sa s rozporom medzi
kňazským povolaním a osobnými tvorivými ambíciami, preto sa v roku
1881 rozhodol prestúpiť k protestantizmu.
V hospodársky i kultúrne upadajúcom meste zdvihol hudobný život na
nebývalú úroveň.
On sám kremnické obdobie charakterizoval takto:
,,S týmto zamestnaním sa začína moja profesionálna činnosť, ktorá
obsiahla vedenie chrámovej hudby, školenie a výchovu nových síl pre
zbor a orchester.”
Pobyt v Sibiu mu umožnil všestranné umelecké pôsobenie. Od roku
1905 tam predviedol 19 opier s 82 reprízami a ročne priemerne 4
orchestrálne a orchestrálno-vokálne koncerty klasickej a romantickej
hudby. Tu komponoval najmä evanjelickú duchovnú hudbu. Zo svetskej
tvorby to boli sonáty, kantáty, chorálové trilógie.
Počas viedenského pobytu jeho tvorbu reprezentuje vokálna a vokálnoinštrumentálna hudba.
Svoju slovenskú tvorivú aktivitu začal ešte vo Viedni kantátou Svadba
Jánošíkova na text J. Bottu.
Pod tvorivým vplyvom M. Ruppeldta vzrástla úroveň jeho zborovej
tvorby a umelých piesní.
So zámerom priblížiť sa k duchu slovenskej národnej piesne
komponoval diela Gajdoš Filúš pre spev a klavír na text Ľ.
Podjavorinskej, kantáty Orol vták, Divný zbojník a lyrické piesne.
V roku 1926 sa zúčastnil v Slovenskom národnom divadle v Bratislave
na premiére svojho diela Kováč Wieland a podpísal zmluvu o odstúpení
vlastníckych a autorských práv čs. štátu.
Reprezentant kvalitatívneho zlomu vo vývoji slovenskej hudby, ktorá
prešla od amaterizmu k profesionálnemu umeniu, emancipovala sa ako
národná hudba.
Zvládol základy skladateľskej techniky, získal úplný prehľad v európskej
hudobnej tvorbe, z ktorej vyrástol jeho štýl od palestrinovskej polyfónie
cez klasicizmus k ranému romantizmu a k novoromantizmu.
Program slovenskej národnej hudby si ujasňoval aj teoreticky.
Následkom dlhoročného pobytu v cudzine však ideál národnej hudby
nerealizoval úplne.
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Člen Národopisného odboru MS, Historického a Hudobného odboru
Matice slovenskej. Od 1972 predseda Kruhu priateľov ľudovej hudby pri
Slovenskom rozhlase v Bratislave.
Dielo:
Hudobné dielo:
Jeho tvorba je súčasťou kultúrneho dedičstva slovenského národa.
Na svojom konte má – inštrumentálne omše, motetá a svetskú hudbu
pre klavír ap. (teologické štúdium v Banskej Bystrici), cirkevnú hudbu –
v duchu cecilianizmu, komornú hudbu pre klavír, komornú hudbu pre
husle a klavír, sláčikové kvartetá, skladby pre organ, orchestrálne
skladby, piesne pre spev a klavír, zbory, svetské kantáty, operu,
evanjelickú cirkevnú tvorbu.
Literárne dielo:
Autor básní, teoretických článkov o hudbe, hudobno-estetických rozpráv
o národnej a cirkevnej hudbe.
Pamiatky na J. L. Bellu v Kremnici:
V Kremnici nesie jeho meno Základná umelecká škola na Angyalovej
ulici. Na Štefánikovom námestí stojí dom č. 35, v ktorom žil a tvoril,
s pamätnou tabuľou venovanou práve jemu.
Zomrel 25. 5. 1936 v Bratislave.
170. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 191-192.
Bella, Ján Levoslav. In: Osobnosti.sk [online]. [cit. 2013-08-12].
Dostupné z:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=717
Foto zo Súboru fotografií J. L. Bellu.
5. 9. 1928

sa v Trávnici narodil Jozef Hindický, pedagóg, literárny tvorca. Ľudovú
školu navštevoval v Trávnici, externe meštiansku školu v Zlatých
Moravciach, strednú školu pre pracujúcich v Bytčici, 1953 – 1957
študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave špecializáciu
zemepis – dejepis. V roku 1982 na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave vykonal štátnu rigoróznu skúšku a bol mu
priznaný titul PhDr. Pôsobiská J. Hindického – v roku 1957 nastúpil na
Jedenásťročnú strednú školu v Novej Bani ako stredoškolský profesor
zemepisu a dejepisu, 1958 – 1962 zástupca riaditeľa Dvanásťročnej
strednej školy v Novej Bani. Počas ďalších rokov, až do odchodu na
dôchodok v roku 1989, učil na Gymnáziu v Novej Bani. V Novej Bani
prežil 44 rokov.
Člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, člen Archeologickej
spoločnosti, Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii
vied.
Dielo a zásluhy:
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V roku 1960, spolu so študentmi, začal vydávať školský časopis Spod
Gupne (podľa názvu vrchu nad školou), ktorý vychádza dodnes.
Ako režisér naštudoval viaceré divadelné hry s ochotníckym súborom
študentov, niektoré z nich získali popredné ocenenia na súťažiach
ochotníckych divadelných súborov.
Autor divadelnej hry Nevyberaj si ženu v tanci, pre ktorú námet čerpal
vo zvykoch a obyčajoch novobanskej mládeže. Naštudoval ju
s miestnym divadelným ochotníckym súborom a folklórnym súborom
Vojšín. V roku 1970 úspešne zvládol celú réžiu kultúrnych podujatí
a sprievodných akcií osláv pri príležitosti 625. výročia udelenia práv
slobodného kráľovského mesta Novej Bani.
Prispieval do Časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, do Zborníka
Slovenského banského múzea, do Vlastivedného časopisu, do
Slovenských národných novín a do regionálnej tlače.
Spracoval dejiny miestnych športových klubov, priemyselných závodov,
ale aj dejiny obce Orovnica.
Niekoľko desaťročí sa zaoberal históriou Novej Bane.
Autor publikácií o Novej Bani:
Bibliografia k dejinám mesta Nová Baňa; Nová Baňa (1962); Poriadok
čiže Reguly baníckej mládeže v Novej Bani; Štefan Volf-Kňazolúcky
(Život a dielo); Miestne a pomiestne názvy Novej Bane (1992); Kultúrni
dejatelia v Novej Bani a okolí (1992); A zvony nezvonia – povesti
z Novej Bane a okolia, ocenená v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska
za rok 1999.
Zomrel 23. 6. 2001 v Novej Bani.
85. výročie narodenia
Životopis Jozefa Hindického v novembri 2007 pre Knižnicu Jána Kollára
vypracovala Alžbeta HINDICKÁ, manželka J. Hindického.
6. 9. 1928

v Žiari nad Hronom zomrel Ján Ďatel, náboženský spisovateľ. Študoval
na gymnáziu v Levoči, na diecezálnom seminári v Banskej Bystrici.
Jeho pôsobiská – rímsko-katolícky kaplán v Dobrej Nive a v Dlhom Poli,
farár v Hornej Mičinej, v rokoch 1889 – 1897 v Janovej Lehote, 1897 –
1907 v Jastrabej, kde bol vymenovaný za dočasného vicearchidiakona,
od roku 1907 až do svojej smrti vo Zvolenskej Slatine, tu bol v roku
1924 vymenovaný za pápežského komorníka.
Autor článkov, ktoré publikoval v náboženských časopisoch, cestopisu
a zbierky básní. Upravil Janečkov Spevník cirkevný.
Literárne dielo:
Boh a národ (1928).
Narodil sa 24. 10. 1847 v Liptovskom Michale.
85. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 449.
Ďateľ, Ján. In: Liptovský Michal - oficiálne stránky obce [online].
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[cit. 2013-08-12]. Dostupné z:
http://www.liptovskymichal.sk/jan_datel.php
7. 9. 1948

sa v Bzenici narodil Ladislav Jasenák, muzeológ. Absolvoval Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu v Žarnovici, neskôr študoval na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor
biológia. V závere štúdia sa oboznámil s múzejníckou prácou
v Slovenskom národnom múzeu, kde pracoval pod vedením Dr. Ilju
Okáliho. V roku 1981 ukončil postgraduálne štúdium muzeológie na
Filozofickej fakulte J. E. Purkyně v Brne. Jeho pôsobiská – v roku 1972,
po skončení vysokoškolských štúdií, nastúpil do Tekovského múzea
v Leviciach, kde zastával post vedúceho oddelenia. Odtiaľ prišiel do
Kremnice, kde pracoval v Múzeu mincí a medailí (MMM), v rokoch 1977
– 1991 ako riaditeľ. V MMM sa významne pričinil o vybudovanie novej
stálej expozície kremnického baníctva, mincovníctva, medailérstva a
ďalších príležitostných tematických expozícií a výstav, ktoré mali
celoslovenský a medzinárodný charakter (expozícia dejín lyžiarstva,
výstavy medailérskej tvorby s názvami Súčasná slovenská medaila,
Medzinárodné kvadrienále medailérskej tvorby). Organizátor tvorivých
pobytov domácich aj zahraničných medailérov na kremnických
medailérskych sympóziách. Z Kremnice odišiel do Martina, kde krátky
čas pracoval v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa.
Od roku 1993 jeho pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine,
konkrétne jej Členské ústredie, potom Slovenské literárne múzeum
a neskôr Vedné ústredie Matice slovenskej.
Činnosť a záujmy:
S Bzenicou bol bytostne spätý, pretože aj Andrej Kmeť, „jeho veľká
láska“, sa tu narodil. Na jednom zo spomienkových podujatí na tohoto
velikána, v roku 1991, ktoré vyvrcholilo otvorením trvalej biografickej
expozície A. Kmeťa, vznikla myšlienka na oživotvorenie Muzeálnej
slovenskej spoločnosti. V roku 1993 toto úsilie nadobudlo konkrétnu
podobu a tajomníkom MSS sa stal L. Jasenák. Tu bol činný ako
zostavovateľ a redaktor Časopsiu MSS a Zborníka MSS.
Venoval sa dejinám MSS, autor zoznamu členov tejto spoločnosti od jej
vzniku (1893).
Od roku 1963 viedol kroniku obce Bzenica a od 1991 kroniku mesta
Kremnica. Usporadúval školenia kronikárov.
Od 1976 vedúci folklórnej skupiny v Bzenici.
Na jeho autorskom konte je viac ako 200 bibliografických položiek.
Zomrel 21. 7. 2000 v Martine.
65. výročie narodenia
WINKLER, Tomáš, 1998. Jubilujúci muzeológ Dr. Ladislav Jasenák.
Múzeum. 43(4), 47-48.

7. 9. 1813

sa v Novej Bani narodil Štefan Kopernický, cirkevný hodnostár.
Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, v roku 1839 bol vysvätený za
kňaza. Jeho pôsobiská – rímsko-katolícky kaplán v Hodruši, kaplán,
prefekt seminára a kanonik v Bratislave.
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Činnosť:
Dvadsať rokov redigoval vnútrocirkevné periodikum Directorium.
Zomrel 1. 5. 1884 v Bratislave.
200. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 170.
9. 9. 1973

v Prahe (Česko) zomrel Emil Martoň, spisovateľ, prekladateľ, učiteľ.
Študoval na učiteľskom ústave v Hradci Králové. V roku 1920 prišiel na
Slovensko. Pôsobiská E. Martoňa – riaditeľ meštianskej školy
v Námestove, v Kremnici a v Pezinku. Po odchode zo Slovenska nie sú
o ňom žiadne informácie.
Funkcionár spoločenských organizácií a osvetových komisií v miestach
svojho pôsobenia.
Od 1926 člen Pedagogického odboru Matice slovenskej v Martine.
Tvorba a preklady:
Jeho literárna tvorba určená mládeži má pedagogický a národnoosvetový zámer. Prekladal z češtiny a francúzštiny a prostredníctvom
týchto jazykov priblížil slovenskému čitateľovi aj diela klasikov iných
literatúr.
Autor odborných článkov.
Pôvodná tvorba a preklady počas pôsobenia v Kremnici:
Pôvodná tvorba:
Dve rozprávky (1925).
Preklady:
Herbenová, B.: Detský kútik 1 - 3 (1924 – 26); Predavač voňavého vetra
a iné čínske pohádky (1925); Tolstoj, L. N.: Spravodlivý sudca a iné
rozprávky (1925); Daudet, A.: Malý vyzvedač a iné rozprávky (1927);
Krakonoš (1927); Flos, F.: Narástli nám krídla (1929); Kytka rozprávok
(1929); Müller, E.: Štedrý večer, Cesta do mesta (1929).
Narodil sa 17. 3. 1887 v Červenom Kostelci (Česko).
40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 95.

10. 9. 1823 sa v Turčianskom Ďure narodil Jozef Rizner, hudobný skladateľ
a pedagóg. Klavír a husle študoval v Kremnici u A. Wurma, filozofiu
v Budapešti. Jeho pôsobenie – učiteľ hudby, od 1858 profesor hudby
a zbormajster v Jászberényi.
Tvorba:
Napísal a vydal skladby pre klavír, niekoľko čardášov, mazúrky, zbieral
a upravoval ľudové piesne pre klaviristov-začiatočníkov.
Vo svojich skladbách sa často vracal na Slovensko.
Zomrel v roku 1891 v Bontide (Rumunsko), presný dátum Slovenský
biografický slovník neuvádza.
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190. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 96-97.
15. 9. 1883 sa v sa Salgótarjáne (Maďarsko) narodil Arpád Bergfest, banský
odborník, historik. Navštevoval evanjelické lýceum v Banskej Štiavnici,
1903 maturoval, od roku 1910 študoval baníctvo na Baníckej a lesníckej
akadémii v Banskej Štiavnici, štúdium popri zamestnaní absolvoval
v roku 1916. Jeho pôsobiská – v rokoch 1904 – 1915 učiteľ štátnej
ľudovej školy v Štiavnických Baniach, 1915 – 1919 prednášal na
baníckej škole v Baia Sprie (Rumunsko), 1918 hlavný inžinier. V roku
1919 ho Revolučné direktórium Slovenskej republiky rád vymenovalo za
tlmočníka a odborného pridelenca vládneho komisára pre banskú
výrobu v Banskej Štiavnici. Po odchode Maď. Červenou armádou
internovaný v Terezíne a inde. V rokoch 1919 – 1931, 1932 – 1938
banský inžinier v Banskej Štiavnici, 1931 – 1932 v Rožňave, 1937
vedúci technického a meračského oddelenia na Štátnom banskom
riaditeľstve v Banskej Štiavnici, 1938 – 1945 riaditeľ. V roku 1945
odišiel do výslužby, potom učiteľ na Priemyselnej škole baníckej v
Banskej Štiavnici, 1951 – 1958 vedúci výskumnej skupiny pre banskohistorický výskum pri Ústrednom banskom archíve. V rokoch 1922 –
1925 pôsobil ako starosta mesta Banská Štiavnica.
Činnosť, dielo a zásluhy:
Priekopník histórie baníctva na Slovensku.
Autor elaborátov o baníctve, o dejinách jednotlivých banských revírov
na Slovensku, okrem iného historickej štúdie o Banskej Štiavnici (1953
– 1956), štúdie o baníctve v Hodruši (1954), v Kremnici (1956 – 1957),
v Smolníku (1958) a ďalších rukopisných prác o minulosti baníctva na
Slovensku.
Zomrel 1. 9. 1964 v Banskej Štiavnici.
130. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 226.
16. 9. 1868 v Skalici zomrel Regalát Friedl, básnik, učiteľ. Člen rehole františkánov.
V rokoch 1828 – 1832 študoval teológiu v Hlohovci a v Skalici. Jeho
pôsobiská – 1832 – 1834 katechéta v Skalici, 1834 – 1836, 1840 –
1843 a 1851 – 1852 profesor na gymnáziu v Kremnici, 1836 – 1840
v Žiline, 1843 – 1850 v Prešove, od 1852 v Skalici.
Dielo:
Autor kázne a dvoch rukopisných zborníkov. Prvý obsahuje 36
slovenských a 7 maďarských piesní prevažne ľúbostného obsahu,
žartovné verše opisujúce kroj, zvyky a povahu Hanáka.
Druhý pochádza pravdepodobne z pôsobenia v Kremnici a prevažuje
v ňom umelá poézia. Okrem latinských básní, gratulačných listov
a veršov obsahuje i slovenské básne, v ktorých pranieruje odrodilstvo,
dovoláva sa veľkomoravského obdobia, ospevuje i krásu Kremnice
a poukazuje na ťažkú sociálnu skutočnosť. Báseň Kde pekne je oslavou
krásy mesta Kremnice. Kritizuje v nej niektorých kremnických rodákov
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a vyjadruje ťažkú sociálnu skutočnosť. V básni Jaro roku 1853 zobrazil
prebudenú prírodu na okolí Kremnice a radosť človeka z nej.
Literárne dielo:
Reč nápadná... v meste Prešove povedaná (Prešov, 1847).
Rukopisy:
Kremnický zborník Regaláta Friedla (Kremnica, 1854); Písne
kratochvíľne od F. Na svetlo vydané (Skalica, 1854).
Narodil sa 25. 7. 1804 v Skalici.
145. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 127.
Friedl, Regalát. In: Františkánske nekrológium [online].
[cit. 2013-08-27]. Dostupné z:
http://www.frantiskani.sk/nekr/09/friedl.htm
16. 9. 1973 v Kremnici zomrel Ján Horák, strojný inžinier, vynálezca, laureát štátnej
ceny. V rokoch 1912 – 1918 študoval strojárstvo na Vysokém učení
technickém v Brne, 1918 Ing. Pôsobiská J. Horáka – v rokoch 1914 –
1915 robotník zápalkárne Helios v Lipníku nad Bečvou, 1919 strojný
inžinier, vedúci výroby, 1939 a 1945 – 1955 riaditeľ Štátnej mincovne
v Kremnici, 1942 inžinier v Sandriku v Dolných Hámroch, 1942 – 1945
inžinier, neskôr riaditeľ továrne Sandrik Romana v Bukurešti
(Rumunsko), súčasne poradca rumunskej mincovne, od 1957 na
dôchodku.
V rokoch 1932 – 1938 člen mestskej rady, od 1954 poslanec Mestského
národného výboru v Kremnici.
V roku 1919 väznený uhorskými úradmi v Budapešti za pokus vrátiť
odvezené stroje do mincovne v Kremnici, 1940 klérofašistickými úradmi
zatknutý, neskôr prepustený zo štátnej služby za poburovanie, 1942
vypovedaný zo Slovenska, 1955 – 1956 väznený na základe
vykonštruovaných obvinení.
Dielo a zásluhy:
Zaoberal sa problémami mincovníctva. V rokoch 1919 – 1921 sa
zaslúžil o obnovu zariadenia, 1945 – 1955 o rekonštrukciu
a modernizáciu mincovne v Kremnici, zavedenie novej organizácie
výroby a nových výrobkov, okrem iného razenie najväčších medailí na
svete s priemerom 15 cm.
Historik kremnickej mincovne, autor odborných prác z mincovníctva,
organizátor numizmatických podujatí.
Knižné dielo:
Kremnická mincovňa (1965); Kremnické dukáty (1968); Vývoj
technického zariadenia Kremnickej mincovne v 18. a 19. storočí.
In: Z dejín vied a techniky na Slovensku 5 (1969).
Patent:
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československý patent (spôsob rafinačného spracovania hliníkového
odpadu, najmä leteckého šrotu) č. 83060, 1954.
Pamiatka na Jána Horáka v Kremnici:
Na budove kremnickej mincovne je umiestnená pamätná tabuľa
venovaná J. Horákovi.
Narodil sa 24. 11. 1894 v Lipníku nad Bečvou (Česko).
40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 376.
16. 9. 1913 v Budapešti (Maďarsko) zomrel Július Šolc, lesný odborník,
vysokoškolský učiteľ. Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi,
v Rožňave, v Kežmarku, v rokoch 1858 – 1861 lesníctvo na Baníckej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 1862 vykonal štátnu lesnícku
skúšku, 1872 riadny profesor. Jeho pôsobiská – od roku 1862 úradnícky
čakateľ na Lesnom úrade v Kremnici, od 1865 zástupca lesníka
v Banskej Belej, koncipient Hlavného komorsko-grófskeho úradu
v Banskej Štiavnici, 1869 – 1871 inšpektor Lesného úradu v Diósgyőri,
1871 – 1891 prednášal na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej
Štiavnici, vedúci katedry zariaďovania a oceňovania lesov. Od 1891
riaditeľ štátnych lesov v Sighetu Marmaţiei, od 1895 prednosta
lesníckeho odboru na Ministerstve pôdohospodárstva v Budapešti,
od 1904 na dôchodku.
Činnosť a dielo:
Vedúci skupiny učiteľov na lesníckom odbore bansko-štiavnickej
akadémie. Zameriaval sa na zariaďovanie a oceňovanie lesov,
dendrometriu, lesnícku štatistiku, dejiny lesníckeho písomníctva.
Autor príručky oceňovania lesov, lesníckej štatistiky, prispieval do
odborných časopisov.
Člen výboru Krajinského lesníckeho spolku, komisie pre štátne lesnícke
skúšky, predseda banskoštiavnického Akademického podporného
spolku, člen mestských magistrátov v Banskej Štiavnici a v Sighetu
Marmaţei, inšpektor evanjelickej cirkvi, od 1893 ministerský radca, 1895
hlavný uhorský lesmajster.
Narodil sa 1. 3. 1837 v Spišskej Novej Vsi.
100. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 485.
19. 9. 1933 v Brne (Česko) zomrel Michal Ursíny, stavebný inžinier, publicista,
prekladateľ, vysokoškolský profesor. Navštevoval evanjelickú ľudovú
školu v Nedozore, v Mošovciach, v rokoch 1877 – 1885 študoval na
štátnej reálke v Kremnici, kde sa stýkal a spolupracoval s Pavlom
Križkom. Po absolvovaní vojenskej služby v štúdiu pokračoval na
Českej vysokej škole technickej v Prahe, Ing., 1900 mimoriadny a 1902
riadny vysokoškolský profesor. Pôsobiská M. Ursínyho – asistent
profesora J. Šolína na Českej vysokej škole technickej a spolupracovník
projekčnej kancelárie V. Beneša, konštruktér v Pražskej účastinnej
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strojárni v Prahe, postupne mestský a hlavný inžinier, súčasne externý
profesor na krajinskej staviteľskej škole v Záhrebe, nakoniec profesor
na Českej vysokej škole technickej v Brne.
Činnosť, zásluhy, akademické funkcie, dielo:
Významný odborník v oblasti stavebného inžinierstva.
Ako vysokoškolský učiteľ prednášal stavebnú mechaniku, statiku,
skúšanie stavebných hmôt, náuku o pevnosti a pružnosti.
Snažil sa o založenie slovenskej vysokej školy technickej. Rektor
Českej vysokej školy technickej v Brne a dekan jej odborov –
inžinierske staviteľstvo, strojné a elektroinžinierstvo, architektúra
a pozemné staviteľstvo.
Autor monografií, štúdií a článkov, tiež prekladal.
Účastník národného a spolkového života, organizátor kultúrneho života
českých a slovenských usadlíkov v Záhrebe.
Vyznamenaný za prácu Novosti a rasvijeti na medzinárodnej výstave
v Budapešti.
Čestný občan miest Hranice, Jevíčko a Kopřivnice.
Narodil sa 17. 7. 1865 v Rakši-Nedozore.
80. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 192-193.
24. 9. 1923 sa v Kamenci pod Vtáčnikom narodil Ján Jánoška, maliar, grafik
a pedagóg. Maliarstvo študoval súkromne u Gustáva Mallého
v Bratislave. Vo výtvarnom vzdelávaní pokračoval na oddelení kreslenia
a maľovania Slovenskej vysokej škole technickej a na Pedagogickej
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (prof. Ján Mudroch, Dezider
Milly, Koloman Sokol, Eugen Lehotský, Orest Dubay a i.). Absolvoval
študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Krakove. Jeho pôsobiská
– začínal ako propagačný výtvarník na Slovenskej odborovej rade
v Bratislave, neskôr pracoval v Nováckych uhoľných baniach. V roku
1954 nastúpil do Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP)
v Žiari nad Hronom ako kultúrno-propagačný referent a výtvarník.
V roku 1960 zo Žiaru nad Hronom odišiel do Banskej Bystrice na
Pedagogický inštitút, kde pôsobil ako učiteľ na katedre výtvarnej
výchovy. V roku 1973 sa stal jej vedúcim. O dva roky neskôr získal
akademickú hodnosť docenta výtvarnej výchovy na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici.
Do dôchodku odišiel v roku 1987 a venoval sa voľnej tvorbe.
Podnikal študijné cesty po bývalých socialistických krajinách a bol aj vo
Francúzsku.
Tvorba:
Autor grafík (kde využíval techniku lept – akvatinta), olejomalieb,
v neskoršom období sa venoval monumentálnej tvorbe. Niekoľko jeho
diel z druhej polovice päťdesiatych rokov sa nachádza v ZSNP v Žiari
nad Hronom (napr. Bojnický zámok, cyklus Vysťahovalectvo a i.).
Výstavy:
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Samostatne vystavoval na Slovensku, v Berlíne a Varšave. Účastník
desiatok kolektívnych výstav v mestách bývalého Československa
a v zahraničí.
Zastúpenie v galériách:
Jeho práce sa nachádzajú v galériách v Bratislave, v Banskej Bystrici,
v Liptovskom Mikuláši, v Bojniciach, v Terezíne a v Puškinovom múzeu
v Moskve.
Zomrel 13. 2. 1996 v Banskej Bystrici.
90. výročie narodenia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 54-55.
29. 9. 1933 sa v Humennom narodil Kamil Tomko. Gymnázium začal navštevovať
v Ružomberku, kde v sirotinci prežil aj prvé povojnové roky, pretože
jeho otca, ako bývalého poslanca Slovenského snemu, uväznili.
S rodinou sa presťahoval do Komárna a tu gymnázium ukončil
s výborným prospechom a dobrou jazykovou výbavou. V štúdiu
pokračoval na Chemickej fakulte v Bratislave, Ing. Jeho pôsobiská –
ako absolvent VŠ prišiel v roku 1957 do Žiaru nad Hronom a pracoval
v kysličnikárni Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP).
V ZSNP pôsobil trinásť rokov. Ako znalca jazykov ho vedenie závodu
pri zahraničných návštevách poverovalo reprezentáciou a tlmočením.
Jazykové znalosti uplatňoval aj pri organizovaní tematických exkurzií
odborníkov ZSNP do závodov na výrobu hliníka v Maďarsku, v Poľsku,
v Rakúsku a v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
Činnosť a tvorba:
Priebeh vyššie spomenutých exkurzií zaznamenával formou reportáží
a uverejňoval ich v závodnom časopise.
Autor článkov o výrobe hliníka, ktoré publikoval v domácej i zahraničnej
odbornej tlači. Prispieval aj do Kultúrneho života a regionálnej tlače.
Knihu Výroba hliníka (1965), ktorú vydal spolu s kolegom Sabom, po
jeho odchode vyradili z knižníc, ale napriek tomu ju používali
v odborných školách. V Žiari nad Hronom ho zvlášť zaujala osobnosť
Štefana Moysesa, o ktorom v roku 1957 pre denník Smena napísal
rozsiahly článok. Pri stom výročí úmrtia tohto velikána inicioval
a spoluorganizoval spomienkové podujatie. Pre jeho angažovanosť za
duchovné a národné ideály sa dostal do nemilosti vtedajšej vládnej
moci. Bol tiež obvinený z kontaktov s nemeckými agentmi a kádrové
ťažkosti mala aj jeho manželka. Pre tieto neriešiteľné problémy sa
rozhodli emigrovať. V roku 1970 sa usadili v Nemecku, kde K. Tomko
pracoval v závode na výrobu hliníka a neskôr ako profesor na gymnáziu
v Iserlohne. Toto mesto je aj jeho bydliskom.
V emigrácii sa venoval práci v krajanských organizáciách a udržiaval
kontakty so svojimi krajanmi. Organizoval mládežnícke tábory detí
slovenských emigrantov.
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Člen Zahraničnej Matice slovenskej, tajomník Ústavu Mateja Černáka,
člen stáleho pracovného grémia Združenia Slovákov v Nemecku.
Zakladateľ Jazykového konkurzu Štefana Moysesa, ktorý slúži
študentom cirkevných gymnázií ako morálna a finančná pomoc pri
štúdiu jazyka v zahraničí. K. Tomko finančne podporuje aj rehoľné
komunity na Slovensku a výstavbu nových kostolov.
Publikoval v krajanských časopisoch a novinách, ako boli Horizont,
Slobodné Slovensko a Hlasy z Ríma.
80. výročie narodenia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 58-59.
v septembri 1693 sa vo Viedni narodil Jozef Emanuel Fischer von Erlach,
architekt, staviteľ banských strojov. Po štúdiách vo Viedni podnikol
študijné cesty do Talianska, Nemecka, Francúzska a Anglicka. Práve
v Anglicku sa zoznámil s Newcomenovým tzv. ohňovým strojom – t. j.
atmosferickým parným strojom na čerpanie banských vôd. Pre stavbu
ohňových strojov v rakúskej monarchii tam získal Izáka Pottera. Spolu
s ním v Novej Bani postavili jeden (prvý na európskom kontinente)
a v Štiavnických Baniach päť ohňových strojov. Dielo v podobe
kónického bubna na navíjanie ťažného lana pri konských gápľoch
a v podobe návrhov menších ohňových strojov na poháňanie stúp
zanechal aj v Banskej Štiavnici. Vo Viedni účinkoval aj ako architekt.
Radca dvorskej komory vo Viedni.
Zomrel 29. 6. 1742 vo Viedni (Rakúsko).
320. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 94.
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5. 10. 1813 vo Svätom Kríži nad Hronom zomrel Gabriel Zerdahelyi, biskup,
príslušník starej maďarskej rodiny z Nitrianskej Stredy. Po štúdiách
v Bratislave a v Trnave nasledovalo štúdium v Ríme (Taliansko) na
Kolégiu sv. Apolinára, tu bol promovaný za doktora teológie. Krátko
pôsobil v pastorácii, neskôr ako profesor v seminári, nasledovalo
obdobie pôsobenia vo viacerých cirkevných funkciách, až napokon
v roku 1800 bol vymenovaný za biskupa banskobystrickej diecézy. Mal
povesť jedného z najvzdelanejších biskupov Uhorska. Za biskupské
sídlo si zvolil kaštieľ vo Svätom Kríži nad Hronom.
Činnosť a zásluhy:
Založil trinásť nových farností. Za nesmiernych ťažkostí dal vybudovať
jednoposchodovú budovu diecézneho seminára v Banskej Bystrici.
Počas jeho pôsobenia boli postavené kostoly v rodnej obci, v Sklených
Tepliciach a v Kosoríne. Rozhodol o zbúraní starého kostola vo Svätom
Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom, starý kostol bol veľmi
poškodený vojnovými udalosťami a požiarmi, ktoré postihli Svätý Kríž
nad Hronom v XVII. a XVIII. storočí) a o následnom postavení nového
(Kostol Povýšenia sv. Kríža), z prostriedkov biskupstva. V kaštieli v Žiari
nad Hronom založil knižnicu, ktorá mala šesťtisíc exemplárov
a fungovala do päťdesiatych rokov minulého storočia. Gabriel
Zerdahelyi nariadil kňazom diecézy, aby napísali dejiny svojej farnosti
a takto zachovali dôležité pramene pre regionálnu históriu. Bol literárne
činný a pri kanonických vizitáciách a birmovkách v slovenských
farnostiach kázal po slovensky, čo bol vzácny jav u biskupov maďarskej
národnosti.
Zomrel, keď prebiehali dokončovacie práce na kostole vo Svätom Kríži
nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej krypte, ktorú dal v tomto
kostole vybudovať. V tympanóne nad vchodom do kostola je
umiestnený erb Gabriela Zerdahelyiho.
Narodil sa 16. 10. 1742 v Nitrianskej Strede.
200. výročie úmrtia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 63-64.
7. 10. 1823 sa v Pliešovciach narodil Ondrej Červenák, národohospodár, osvetový
pracovník. Študoval na lýceu v Bratislave, od roku 1849 na banskej
akadémii v Banskej Štiavnici, neskôr absolvoval študijné cesty po
Belgicku a Anglicku so zameraním na hutníctvo. Jeho pôsobenie –
banský úradník v Kremnici, v Tajove, v almássyovských železiarňach
v Kluknave, v šesťdesiatych rokoch kontrolór medených hámrov
v Banskej Bystrici, 1871 – 1887 úradník sporiteľne v Martine. V roku
1874 pokladník Matice slovenskej, keď aj krátko redigoval Národné
noviny.
Činnosť a dielo:
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Priekopník slovenskej národohospodárskej vedy, autor moderných
celouhorských ekonomických koncepcií, v ktorých presadzoval najmä
záujmy mladej buržoázie. Vypracoval a vydal ich v podobe návrhov na
celkový železničný systém Uhorska, vybudovanie železiarskeho
priemyslu, námornú dopravu Uhorska, reguláciu Dunaja, zavodňovacie
systémy ap. Tieto návrhy predložil na uhorskom sneme V. Pauliny-Tóth,
ich prerokovanie odložili na neurčito. V roku 1872 založil a vypracoval
stanovy úverového spolku v Banskej Bystrici.
Člen spolku Tatrín.
Zomrel 22. 2. 1887 v Martine.
190. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 423.
8. 10. 1873 sa v Kremnici narodil Jozef Dohnány, hudobný skladateľ a organizátor.
Maturoval na gymnáziu v Kremnici, štúdium techniky absolvoval vo
Viedni, Ing. Jeho pôsobiská – inžinier v Linzi, vo Viedni a v Innsbrucku,
od 1919 prednosta Riaditeľstva Československej dopravy v Bratislave.
Činnosť a dielo:
V rokoch 1892 – 1898 pôsobil v spolkoch Tatran a Národ ako huslista
a vedúci študentskej kapely, vystupoval ako klavirista na komorných
koncertoch. Od 18.9.1919 člen kuratória Hudobného a dramatického
spolku pre Slovensko. Autor hudobných príspevkov v bratislavskom
rozhlase. Jeho skladateľská činnosť je menej známa.
Venoval sa aj praktickej botanike, skúmal flóru Slovenska, zozbieral
herbár vzácnych rastlín. Autor štúdie o kvetene oravských borov.
Priekopník slovenského rýchlopisu.
Predseda Spolku slovenských železničných inžinierov.
Prispieval do Národných novín, Slovenských pohľadov, Sborníka
Muzeálnej slovenskej spoločnosti a i.
Zomrel 27. 12. 1947 v Bratislave.
140. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 486.
9. 10. 1973 zomrel v Ostrave (Česko) Ludvik Bláha, banský odborník. Ing.
Od roku 1933 pôsobil v Kremnici.
Narodil sa 3. 8. 1981 v Hraniciach (Česko).
40. výročie úmrtia
JASENÁK, Ladislav, 1992. Kto bol kto v Kremnici. In: NOVÁK, Ján
a kol.: Kremnica : zborník prednášok..., s. 420.
10. 10. 1508 v Baia Mare (Rumunsko) zomrel Ján Turzo, obchodník, komorský
funkcionár, banský podnikateľ. Pôvodne sa údajne pripravoval na
kňazskú dráhu a dosiahol hodnosť kaplána. Pôsobenie J. Turzu –
levočský mešťan, asi v roku 1463 sa presťahoval do Krakova, kde
založil pobočku rodinného podniku, 1465 krakovský a 1496 aj
banskobystrický mešťan. Zakladateľ veľmožského a medzinárodno-
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podnikateľského postavenia rodu Turzovcov. V roku 1469 začal
podnikať v hute v Mogile pri Krakove.
V roku 1475 uzavrel so stredoslovenskými banskými mestami (Banská
Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Nová Baňa, Pukanec, Banská
Belá a Ľubietová) dohodu, potvrdenú kráľom Matejom I., ktorou sa
zaviazal odvodniť zatopené bane. Projekt však skrachoval pre zlyhanie
staviteľa banských strojov majstra Petra z Gdanska. Podnikateľsky
postupne prenikol do banskobystrického medeného revíru a v rokoch
1494 – 1496 sa zmocnil všetkých baní v tomto revíri. V roku 1495
založil v Banskej Bystrici šplajsovaciu medenú hutu a hámor. V 90-tych
rokoch spolu so synom Jurajom a s Fuggerovcami založili mediarsky
podnik Turzovsko-fuggerovskú spoločnosť.
Podnikal aj v obchode s obilím, dobytkom a nápojmi pre banských
robotníkov a s poľovníckym olovom, o ktoré bol záujem
v stredoslovenských banských mestách.
Jeden z najbohatších a najvplyvnejších mužov Uhorska. V roku 1498
dostal za pôžičky kráľovi do prenájmu Kremnickú banskú a mincovnú
komoru aj s príslušnou hodnosťou, 1501 od kráľovnej Anny dostal za
služby a za pôžičky do zálohu jej venný majetok Zvolenský hrad
a panstvo s hodnosťou zvolenského župana i príjmy zo
stredoslovenských banských miest.
Do prenájmu dostal i zatopené bane v Baia Mare v Rumunsku.
V Banskej Bystrici podporil vznik Bratskej baníckej pokladnice, bol aj jej
mecénom.
V roku 1477 člen mestskej rady v Krakove, 1498 kremnický komorský
gróf, od 1501 zvolenský župan.
Narodil sa 30. 4. 1437 v Levoči.
505. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 148-149.
12. 10. 1913 v Budapešti (Maďarsko) zomrel Jozef Lolok, náboženský spisovateľ,
cirkevný hodnostár. Filozofiu a teológiu študoval v Pešti a v Satu Mare,
v roku 1848 bol vysvätený za kňaza. Jeho pôsobiská – rímskokatolícky
kaplán v Mukačeve, v Satu Mare, 1851 v Banskej Štiavnici, neskôr
postupne – profesor gymnázia v Trnave, prefekt seminára na
Pázmáneu vo Viedni, pápežský komorník, ostrihomský kanonik
a riaditeľ seminára, oradejský titulárny prepošt, rektor Pázmánea
a pápežský prelát, šaštínsky archidiakon. V roku 1890 sa vzdal
cirkevných hodností a vstúpil do rehole lazaristov, misionár po celom
Uhorsku.
Dielo:
Autor kázní a prejavov.
Z francúzštiny do latinčiny preložil spis jezuitu B. Valuiho o normách
kňazského života.
Narodil sa 16. 11. 1824 v Kremnici.
100. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 421.
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13. 10. 1813 sa v Kremnici narodil Alexander Kommenovič, matematik, geodet,
vysokoškolský učiteľ. Absolvoval Institutum geometricum v Pešti. Jeho
pôsobiská – praktikant pri vymeriavaní Tisy, hlavný inžinier
berehovského úseku pri regulácii Tisy, profesor matematiky na
priemyselnej škole palatína Jozefa a na vysokej škole technickej
v Pešti.
Dielo:
Vo vysokoškolskej učebnici matematiky podal na dobrej metodickej
úrovni základy algebry a geometrie.
Knižné dielo:
Algebra (1862); Elméleti elemi mértan tankönyve (1868).
Zomrel 22. 4. 1869 v Budapešti (Maďarsko).
200. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 155.
13. 10. 1913 sa v Ladomeri narodil Zorard Truska, ekonóm. V rokoch 1924 – 1931
študoval na gymnáziu v Kremnici, v štúdiách pokračoval na Právnickej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe, na Univerzite Komenského
v Bratislave, 1940 JUDr. Jeho pôsobiská – pracovník Riaditeľstva
cestovného ruchu, vedúci odboru cestovného ruchu Povereníctva
priemyslu a obchodu, splnomocnenec Slovenských hotelov, zástupca
riaditeľa Turistu, riaditeľ Čedoku na Slovensku, neskôr iba cestovných
kancelárií, pracovník Predsedníctva Slovenskej akadémie vied,
špecialista pre otázky cestovného ruchu a telovýchovy Kancelárie
Slovenskej národnej rady, Úradu vlády SSR v Bratislave, od roku 1978
na dôchodku.
V roku 1974 vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu.
Činnosť a dielo:
Zakladateľ ekonomiky cestovného ruchu na Slovensku ako
samostatného odvetvia národného hospodárstva, pričinil sa o jeho
zaradenie do dvojročného plánu 1946-1948. Zakladateľ
vysokoškolského štúdia cestovného ruchu na Vysokej škole
ekonomickej (VŠE) v Prahe a v Bratislave, 1972 – 1973 vedúci Katedry
ekonomiky cestovného ruchu na VŠE v Bratislave, 1970 – 1974 na
Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.
Funkcionár medzinárodných organizácií cestovného ruchu AIEST
a FITEC. Funkcionár slovenskej telesnej výchovy a športu.
Publikoval v odbornej tlači, tiež v Krásach Slovenska, autor skrípt, knihy
Cestovný ruch a Slovensko (1946), prekladateľ príručiek o cestovnom
ruchu.
Zomrel 13. 11. 1984 v Bratislave.
100. výročie narodenia
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Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 134.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 102.
17. 10. 1728 v Banskej Štiavnici zomrel Ján Gottfried Hellenbach, banský
podnikateľ, lekár, komorský gróf. Medicínu študoval vo Wittenbergu,
1685 MUDr. Pôsobiská J. G. Hellenbacha – lekár na cisárskom dvore
a krátko i na dvore F. Rákociho II., neskôr lekár, banský podnikateľ
a hlavný komorský gróf v Banskej Štiavnici. Majiteľ baní v Banskej
Štiavnici a Kremnici.
Činnosť a dielo:
Prívrženec F. Rákociho II., ktorý ho v roku 1703 vymenoval za správcu
troch stredoslovenských banských komôr, banských miest, baní
a mincovne v Kremnici. V Kremnici dal raziť množstvo medených mincí,
ktoré spôsobili biedu, hlad a nespokojnosť medzi banským
robotníctvom. V rokoch 1706-1708 vznikali početné vzbury baníkov
v Španej Doline, v Kremnici, v Banskej Štiavnici, v Smolníku a i. Vzburu
v Banskej Štiavnici dal potlačiť vojskom, pričom 3.10.1707 zastrelili
pätnásť a zranili vyše tridsať baníkov. Po potlačení Rákociho povstania
utiekol do Poľska. V roku 1711 po satumarskom mieri a amnestii sa
vrátil do Banskej Štiavnice. Naďalej podnikal v baníctve, mal podiely aj
v baniach na zlato v Novej Bani.
Za úspešné liečenie mu Leopold I. daroval majetky v Hontianskej stolici,
veľké majetky vlastnil aj v iných častiach monarchie. V roku 1686 barón,
kráľovský tajný radca.
Narodil sa v roku 1659 v Banskej Štiavnici, presný dátum Slovenský
biografický slovník neuvádza.
285. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 314.
18. 10. 1758 v Štítniku zomrel Pavol Major, historik. Navštevoval školy v Kremnici,
v Kameňanoch, v Ožďanoch u rektora J. Farkaša a kazateľa J. G.
Oertela, potom študoval v Banskej Bystrici, v Kremnici, v Prešove,
v Štítniku a na univerzite vo Wittenbergu. Jeho pôsobiská – v rokoch
1738 – 1741 evanjelický kňaz v Rožňave, 1741 – 1755 v Banskej
Bystrici, 1755 – 1758 v Štítniku.
Činnosť a dielo:
Venoval sa štúdiu kódexov a rukopisov. Jeho výpisky o domácich
dejinách použil Andrej Šmal v diele Brevis de vita...
J. S. Klein spomína jeho kázeň De omnium..., ktorú predniesol v roku
1748. Jeho rukopisy sa nachádzajú v Maďarskom národnom múzeu
v Budapešti.
Narodil sa 22. 2. 1711 v Kremnici.
255. výročie úmrtia
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Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 34.
18. 10. 1928 sa v Turčianskych Tepliciach narodil Dušan Valocký, akademický
maliar. V rokoch 1949 – 1955 študoval v Bratislave na Vysokej škole
výtvarných umení, kde v rokoch 1955 – 1965 pôsobil ako asistent.
Žije v Bratislave. Ku Kremnici ho viažu rodinné zväzky a výtvarné
motívy.
Dielo:
Autor komorných a monumentálno-dekoratívnych malieb. Popri
nefiguratívnej tvorbe, v ktorej mu ide o racionálne skladobný prejav, je
autorom krajinárskych a vedutových kompozícií.
VÁROSS, Marian, 1987. Kremnickí výtvarníci včerajška a dneška,
[nestr.].
Dušan Valocký pri príležitosti osemdesiateho výročia svojho narodenia,
pre Knižnicu Jána Kollára a „sympatizantov maliarstva“ v Kremnici,
o sebe napísal:
V osemdesiatke zdravím sympatizantov maliarstva v Kremnici!
Ako svedok ušlých desaťročí, maliar a kritik doby dívam sa späť, aby
som porovnával a zároveň načrtol vývojovú víziu tých, čo priľnú v maľbe
a tematike: Kremnica a okolie, Kremnica a tradícia!
Kremnica ako téma „zažitá“ v dielach predošlých desaťročí bola dosiaľ
poňatá heroickými vedutami ako výraz vývoja, histórie, ako dokument!
Túto tradičnú formu zdedenú z 19. storočia možno dopovedať
v nadväznosti na tradíciu maľby 20. storočia. Tak pre maľbu, ako aj
umeleckú fotografiu a moderné výtvarné vzdelanie vyzývajú motivické
fenomény krajiny! Sú to: strmé svahy, vzostupy vertikál, hmôt porastov,
útesov, priezorov a spádov! Táto pozoruhodná „bujará“ dynamika je
výzvou aj pre básnika, komponistu, ktorému sa prihovárajú symfónie
výhľadov!
Strminy, akoby chceli zabudnúť na popis civilizačných prvkov. Atakujú
ich tektonické vlny a objímajú územia domovov a pamäti ľudskej stopy!
Najstarším známym kremnickým maliarom padlo do vienka štedré
dedičstvo: domy, ateliéry, záhrada; skrátka rada príťažlivých podmienok
pre trvalé priľnutie, bez vytesnenia! Je to dôkaz stavovskej prosperity
predkov! Impozantné rozmery týchto zachovalých objektov
a impozantné rozmery diel, obzvlášť Gejzu Angyala, ostali v Kremnici
(a inde) trvalou hodnotou a trvalou odmenou mestu!
V roku 1955 – 1956, keď som ako absolvent VŠVU na oddelení
krajinárskej maľby diplomoval kompozíciou s tematikou veduty mesta
Kremnice, hodlal som sa stať pokračovateľom prerušenej tradície, ku
ktorej vyzývala prerušená tvorivá a životná púť Gejzu Angyala, ktorého
som s úctou navštevoval a postupne i získal maliarsku technickú
výbavu a farby. Záhradný letník v jeho domovskom prostredí som
namaľoval pre potešenie jeho panej.
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Moje periodické, hoc obmedzené, letné pobyty krajinára nemali však
primerané ateliérové zázemie. V drevárni rodinného domu som akurát
mohol dopĺňať zásoby farieb, aby na druhý deň za vhodného počasia
som mohol napĺňať svoju tvorivú víziu, hlavne v okolí kremnického
regiónu!
O diplomovú prácu, ktorú som vtedy ponúkal, nebol na úradoch záujem
a tak zmizla bez stopy.
Rekonštrukčné obdobie vojnou poškodeného mesta v roku 1956,
v období, keď som žiadal o ateliér, bolo zavalené inými prioritami a tak
moje usídlenie v Kremnici bolo nemožné.
Prijal som miesto asistenta na VŠVU v Bratislave v roku 1956.
Striedavo som pracoval na viacerých oddeleniach maliarskej katedry
a tiež na oddelení architektúry, ktorá s opozdením tam vznikla okolo
roku 1959. Keď mňa a ďalších dvoch kolegov prijímali na katedre za
prítomnosti prof. zboru, profesor Mudroch nám povedal: „Nezostávajte
tu moc dlho, neni to moc zdravé!“ Vyjadril tým vlastne dve existenčné
cesty: „Kratší pobyt Vás pri rozlete zorientuje a malý plat zaistí
minimum! Dlhý pobyt vo funkcii je však pre osobný a odborný rast
obmedzovaný funkčnými povinnosťami v úradných normách VŠVU!“
Po odchode z asistentúry, kde v tom čase zotrvali po dobu nad 10 rokov
len kolegyne, kvôli fixnému príjmu, odvážnejší kolegovia boli už dávno
v slobodnom povolaní a tvorivo zdolávali tak spoločenské objednávky,
ako aj svoje individuálne – tvorivé programy – ktoré boli často
„neoficiálne“!
Asi v r. 1958 som si v kremnickom teréne osvojoval fauvistické, či
postkubistické stvárnenie motívov. V Bratislave však ešte ako asistent
som už vyvíjal maľbu, ktorej vzorom bola svetová moderna a hlavne
imaginatívna maľba a lyrická abstrakcia!
Dospel som až k plastickému reliéfnemu vyjadrovaniu vidín, symbolov
atď. Toto ateliérové neoficiálne exponovanie ma postupne zaradilo
medzi čierne ovce, keďže s ďalšími, ktorí sa takto profilovali –
„pololegálne“, normalizátori po okupácii 1968 riadne zatočili!!
Od roku 1969 som preto sústredil svoje letné pobyty znovu realistickej
tvorbe v kremnickom regióne!
Do roku 1980, kedy vládne opatrenia zamedzili úradom nákupy
umeleckých diel (s výnimkou vyvolených, preverených a laureátov) som
maľoval veduty: v Žarnovici, Žiari nad Hronom, v Hornej Vsi, v Trnavej
Hore, v Kopernici, v zákutiach Veterníka v Kremnici, v Jastrabej. Vedutu
z Jastrabej zakúpila vláda v r. 1980, keďže jej podpredseda Ing. Július
Hanus bol môj trvalejší ochranca. V Kremnici a na okrese v Žiari nad
Hronom, môj trvalejší prajný ochranca dbal na to, aby koncom každej
mojej maliarskej letnej „žatvy“, okres kúpil pár obrazov. Bol to Ing. Peter
Berčík. No musím uviesť, že malá zbierka malieb v Múzeu mincí
a medailí v Kremnici tiež vznikla len zásluhou prajného vedenia!
V osemdesiatke už paleta odpočíva! Lekári strážia moje zdravie
a sloboda ma teší!!
85. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Dušan VALOCKÝ.
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19. 10. 1938 v Bratislave zomrel Bohuslav Križko, banský inžinier, vynálezca. Syn
archivára Pavla Križku, brat Drahotíny Kardossovej-Križkovej, Ľudmily
Lehotskej-Križkovej, Jaromíra Víťazoslava Križku, Milutina Križku.
V rokoch 1870 – 1875 navštevoval ľudovú školu, 1875 – 1883 študoval
na reálke v Kremnici, učil sa i za pekára, 1883 – 1886 roky štúdia na
Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 1886 – 1887 štúdium
na vysokej škole technickej v Berlíne-Charlottenbergu, 1889 Ing. Jeho
pôsobiská – v rokoch 1887 – 1889 inžinier-praktikant v Kremnici, 1889 –
1890 správca baní v Roždeni (Juhoslávia), 1890 – 1894 hlavný banský
inžinier v Almaşul Mare, 1894 – 1895 vo Valea Dassului (Rumunsko),
1895 – 1896 v Batesi, 1896 – 1918 v Lupeni, 1918 – 1919
v Nyíregyháze, 1919 – 1931 hlavný vládny komisár pre banské
a hutnícke záležitosti v Bratislave, od roku 1931 na dôchodku.
Činnosť, zásluhy a dielo:
V roku 1887 zaviedol verejné osvetlenie v Kremnici, bolo to prvé
verejné osvetlenie v Uhorsku, a prvý verejný telefón.
Po roku 1918 zaviedol novú administratívu baníctva a hutníctva na
Slovensku.
Autor mnohých vynálezov (rotačné piestové čerpadlo, rotačný piestový
kvapalinový motor, stupňovitý spaľovací rošt s pevnými i pohyblivými
stupňami, brázdiaci stroj, výroba kyseliny sírovej zo sírovodíka alebo
z plynov suchej destilácie s obsahom sírovodíka).
Zaoberal sa aj problematikou premeny trojfázového prúdu na
jednofázový, do banskej praxe zaviedol parnú turbínu, pohon
elektrickým prúdom a p.
Prispieval do našich i zahraničných odborných časopisov.
Predseda odboru pre technické názvoslovie Matice slovenskej.
Od roku 1917 člen Uhorskej prírodovedeckej spoločnosti, po 1918
Klubu inžinierov - Slovákov, Masarykovej akadémie práce, 1937 – 1938
redakčného zboru časopisu Technický obzor slovenský.
Narodil sa 24. 3. 1864 v Kremnici.
75. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 266.
21. 10. 1873 sa v Kremnici narodil Gustáv Moesz, botanik, mykológ. Už ako malý
chlapec sa zaujímal o prírodu. Veľa času trávil v kremnických lesoch
a zbieral kamene. Študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici
a na vyššej reálke v Kremnici, prírodopis a chémiu na univerzite
v Budapešti. Jeho pôsobiská – druhý asistent, neskôr prvý asistent na
Katedre mineralógie a petrografie peštianskej univerzity u profesora
Jozefa Krennera, potom profesor na vyššej reálke v Brašove, pracovník
botanického oddelenia Národného múzea v Budapešti, v roku 1919
počas Maďarskej republiky rád riaditeľ botanických zbierok maďarského
Národného múzea, po jej potlačení zbavený riaditeľského úradu
a docentúry, od roku 1931 opäť riaditeľ botanických zbierok Národného
múzea, od 1941 na dôchodku.
Činnosť a zásluhy:
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Významný mykológ, počas štúdia získal cenu univerzity za prácu
z mineralógie, venoval sa však hlavne výskumu v oblasti botaniky,
prebádal viaceré oblasti Sedmohradska, v Brašove sa venoval
bezkvetej flóre a hydrobiológii. Podnikal botanické a prírodovedecké
výskumné cesty na Slovensko. Počas pôsobenia v Budapešti sa
venoval najmä mykológii a fytopatológii. Medzinárodné uznanie získal
za výskum v oblasti hubovitých ochorení v poľnohospodárstve.
Publikoval v odborných časopisoch. Dopisujúci člen Maďarskej
akadémie vied.
Vzťah ku Kremnici:
... Aj keď Gustáv Möesz zomrel v Budapešti, nikdy nezabudol, že bol
rodom Kremničan. Za svojo života sa rád vracal do tohto kraja a vo
svojich vedeckých prácach rád siahal po slovenskej tematike. Z nich
treba spomenúť najmä úvahu „Baryt, antimonit a pyrit z Kremnice“ a
„Údaje k flóre Tekovskej župy“...
KEJST, Juraj, 1986. Významný vedec : pred štyridsiatimi rokmi zomrel
Gustáv Möesz. Smer. 38(287), 12.
Zomrel 8. 12. 1946 v Budapešti (Maďarsko).
140. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 208-209.
22. 10. 2003 v Kremnici zomrel Andrej Peter, akademický sochár-medailér.
Školy a štúdiá – v rokoch 1918 – 1926 navštevoval základnú školu
v Palanoku, v rokoch 1926 – 1930 Štátnu umeleckú priemyselnú školu
s maturitou v Jablonci nad Nisou (Česko), 1930 – 1932 prax v Jablonci
nad Nisou, 1932 – 1933 Štátnu umeleckú priemyselnú školu
(majstrovskú) v Jablonci nad Nisou, 1933 – 1937 Akadémiu výtvarných
umení v Prahe (prof. Otakar Španiel, predpísané šesťročné štúdium
absolvoval za štyri roky s čestným uznaním), 1937 akademický sochármedailér, v rokoch 1951 – 1952 špecializácia u prof. O. Španiela na
Akadémii výtvarných umení v Prahe.
Študijné cesty:
Služobná študijná cesta v mincovni vo Varšave (1958), služobná
študijná cesta v mincovni vo Viedni (1962), služobná študijná cesta –
Atény, Korint (1966), študijno-tematický zájazd – Benátky, Padua,
Verona (1968), služobná študijná cesta v mincovni v Berlíne (1970),
študijná cesta – Fínsko – XV. kongres FIDEM-ATHEN (1973), študijná
cesta – Budapešť – XVII. kongres FIDEM-ATHEN (1977), študijnotematický zájazd – Norimberg, Würzburg, Kolín nad Rýnom, Brusel,
Amsterdam, Londýn, Paríž, Štrasburg, Stuttgart, Dachau, Mníchov,
Salzburg, Viedeň (1978).
Pôsobiská:
V rokoch 1912 – 1926 žil v Palanoku, nasledovali roky štúdií a od roku
1937 žil, pracoval a tvoril v Kremnici. Od 12. 8. 1937 do 31. 12. 1978
pôsobil v Štátnej mincovni Kremnica. Sem nastúpil na žiadosť svojho
profesora Otakara Španiela, pretože tu bolo potrebné posilniť a budovať
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medailérstvo. V mincovni pôsobil ako sochár-medailér, umelecký
poradca a od roku 1952 ako vedúci výtvarného úseku. Počas
účinkovania v mincovni vytvoril množstvo významných prác a zaslúžil
sa o jej dobrú povesť.
V rokoch 1966 – 1968 externe učil na Strednej umelecko-priemyselnej
škole v Kremnici (teraz Súkromná škola úžitkového výtvarníctva).
Členstvo vo výtvarných organizáciách – člen Zväzu československých
umelcov v Prahe (1938 – 1939), člen Zväzu slovenských výtvarných
umelcov (od 1948), členstvo v Slovenskej numizmatickej spoločnosti
(od 1970). Verejné pôsobenie – člen Komisie pre výstavbu pri MsNV
v Kremnici (1958 – 1964), člen Nákupnej komisie pri okresnom múzeu
v Kremnici (1964 – 1978), podpredseda Ústredného výboru Slovenskej
numizmatickej spoločnosti v Bratislave (1970 – 1979).
Dielo:
Autor mnohých slovenských i československých mincí a replík
historických mincí. Podieľal sa aj na výtvarnom spracovaní mincí
cudzích štátov razených v Kremnici. Vytvoril množstvo medailí a plakiet
stvárňujúcich významné osobnosti a významné udalosti z novodobých
dejín. Na svojom konte má tiež návrhy na insígnie pre vysoké školy.
Samostatne vystavoval v Kremnici (1962, 1972, 1982), v Bratislave
(1978) a v Banskej Bystrici (1982). Účastník kolektívnych výstav
v Bratislave (7x), vo Vojkoviciach, v Moskve (2x), v Baku, v Brne,
v Madride, v Prahe (4x), v Trenčíne, v Paríži (2x), vo Veltrusoch,
v Budapešti, v Šoproni, v Bukurešti, vo Varšave, v Sofii, v Kremnici (4x).
V rokoch 1949 – 1990 účastník všetkých výstav FIDEM, tiež v roku
1994.
Držiteľ viacerých ocenení za svoju prácu (napr. Pamätná medaila J. A.
Komenského za obetavú prácu v školstve; Za budovanie a zásluhy pri
rozvoji mesta; Zaslúžilý pracovník priemyslu; Štátne vyznamenanie za
pracovnú vernosť; v roku 1983 zaslúžilý umelec...).
Narodil sa 13.11.1912 v Palanoku okr. Mukačevo (Ukrajina).
10. výročie úmrtia
Peter, Andrej. In: Dotazník Biografického oddelenia MS (1979).
Slovenská medaila 95, s. 175-176.
HAIMANN, Petr, 2006. Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí,
plaket, vyznamenání a odznaků..., s. 343-348.
27. 10. 1913 v Budapešti (Maďarsko) zomrela Ernestína Brauneckerová, maliarka.
Študovala v Budapešti na Krajinskom učilišti modelového kreslenia
(prof. L. Deák-Ébner a K. Lotz) a v Mníchove (prof. F. Lenbach).
Tvorba:
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Vynikala v tvorbe portrétov, okolo roku 1906 z poverenia viedenskej
vlády namaľovala portrét I. Tököliho a jeho manželky podľa starých
predlôh.
Jej dielo sa nachádza v múzeu v Bojniciach a v Maďarskej národnej
galérii v Budapešti.
Narodila sa 25. 7. 1865 v Kremnici.
100. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 314-315.
27. 10. 1918 v Kláštore pod Znievom zomrel Imrich Matej Korauš, národnokultúrny
dejateľ, učiteľ, lekár. Študoval v Martine, v Kremnici, v Banskej
Štiavnici, vo Váci, rok na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej
Štiavnici, medicínu študoval na inštitúte pre výchovu vojenských lekárov
vo Viedni, 1861 MUDr. Jeho pôsobiská – vojenský lekár
v Sedmohradsku, neskôr profesor matematiky, chémie a telesnej
výchovy na patronátnom gymnáziu, od 1875 praktický lekár v Kláštore
pod Znievom.
Činnosť a zásluhy:
V roku 1873 prispel k likvidácii cholerovej epidémie v Turci. Jeho
svojské vývody o príčinách cholery neboli síce v súlade s poznatkami
modernej medicíny, vzbudili však ohlas i v zahraničí.
Autor článkov o hygiene, infekčných a detských chorobách. Prednášal
hlavne v Slovenskom kasíne v Kláštore pod Znievom o zdravotníctve,
o rozličných javoch v prírode a spoločnosti, bojoval proti poverám.
V roku 1875 kandidoval vo voľbách do uhorského snemu.
Spoluzakladateľ a referent pre miestopis Muzeálnej slovenskej
spoločnosti (MSS), spolupracovník A. Kmeťa, P. Mudroňa a
R. Osvalda. V rukopisoch zanechal slovenské učebnice biológie
a anatómie.
Prispieval do mnohých slovenských periodík, ako boli Národný hlásnik,
Národné noviny, Časopis a Sborník MSS, Slovenský letopis, Slovenské
noviny, Orol, Kalendár Pútnika Svätovojtešského, Tábor, Zora.
Narodil sa 16. 11. 1835 vo Valči.
95. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 172.
27. 10. 1868 sa v Donovaloch-Hanesoch narodil Ján Longauer, ľudovýchovný
pracovník, kňaz. Ľudovú školu navštevoval v Donovaloch, ďalej
študoval na gymnáziu, teológiu na seminári v Banskej Bystrici, v roku
1893 bol vysvätený za kňaza. Jeho pôsobenie – rímskokatolícky kaplán
vo Veľkých Uherciach, v roku 1894 v Jastrabej, 1895 v Novej Bani,
1897 vo Zvolene a vo Zvolenskej Slatine, 1898 – 1901 rímskokatolícky
kaplán v Kremnici, 1901 – 1913 v Kláštore pod Znievom, 1913 – 1936
farár v Lovči, v roku sa stal 1930 titulárnym kanonikom.
Banskobystrický biskup Marián Blaha si ho vybral za svojho poradcu.
Činnosť, zásluhy a tvorba:
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Bol národne orientovaný o čom svedčí aj jeho myšlienka: „Veriacich
odháňa ten kňaz, ktorý neovláda slovenčinu, za čo sa nebude môcť ani
pred Bohom vyhovárať“.
Člen slovenského literárneho krúžku v Banskej Bystrici, autor obrany
slovenčiny.
Propagoval spolky triezvosti, prispieval do Katolíckych novín, Našich
novín, Nášho priateľa a i. Propagačno-výchovný charakter má jeho
práca Najväčší nepriateľ slovenského ľudu, ďalšou jeho prácou je
Zdravý byt.
Podporoval chudobných a dobročinné ústavy, ako napríklad
Vincentínum v Banskej Bystrici. Nadaným mladým ľuďom prispieval na
štúdium.
Spolu so Zoltánom Halkom, svätokrížskym farárom, zorganizoval v roku
1919 pietnu spomienku pri príležitosti 50. výročia úmrtia biskupa
a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Na tomto
podujatí J. Longauer predniesol kázeň, ktorá zanechala hlboký dojem.
Zomrel 28. 10. 1936 v Lovči, kde je aj pochovaný. Ešte dnes žijú jeho
pamätníci, ktorí z vďačnosti k nemu udržiavajú miesto jeho posledného
odpočinku.
145. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník III (1989), s. 423.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 131-132.
28. 10. 1913 sa v Trenčíne narodila Štefánia Pártošová, poetka, spisovateľka pre
deti. Študovala v Čadci, v Opave, na gymnáziu v Žiline, v roku 1938
maturovala externe. V štúdiách pokračovala na Medzinárodnom
agrárnom inštitúte v Moskve, externe na Prírodovedeckej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave, PhMr. Jej pôsobenie – pracovala
v redakcii Ľudového denníka a Slovenských zvestí, oblastná tajomníčka
spolku Solidarita v Žiline, pôsobila v lekárňach a laboratóriách v Žiline
a v Bratislave. Aktívna účastníčka Slovenského národného povstania,
po jeho ústupe bola až do marca 1945 väznená. V rokoch 1945 – 1950
vedúca lekárnického oddelenia a neskôr zástupkyňa vedúceho odboru
na Povereníctve zdravotníctva. Zo zdravotných dôvodov prerušila
zamestnanie a žila postupne v Lučivnej, na Prednej Hore-Muráni, na
Sliači, v rokoch 1956 – 1973 v Žiari nad Hronom, v roku 1973 sa
natrvalo presťahovala do Bratislavy. Do Žiaru nad Hronom prišla za
svojím manželom. Tu pôsobila v oblasti kultúry. Častým jej pôsobiskom
bol Závodný klub, úspešne viedla krúžok poézie. Aktívna v mierovom a
ženskom hnutí.
Dielo:
Autorka básní, veršov pre deti. Prekladateľka z maďarčiny, nemčiny
a češtiny. Vo svojich dielach sa venovala témam Slovenského
národného povstania, protifašistického odboja, ale tiež využívala motívy
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lásky, nádeje, priamočiarosti, úcty k človeku, viery v národ, písala tiež
prírodnú lyriku a jej diela majú často ráz mravného apelu.
Poézia pre dospelých:
Starým priateľstvám (1956); Vlny a brehy (1958); Tepané časom
(1961); Krídlo padajúcim (1964); Hlas a ozvena (1976); Spomienka na
veľké chvíle (1977, s E. Lazinovskou); Deväťdesiat deväť sonetov
(1985).
Poézia pre deti a mládež:
Rozsypané korálky (1967); Svätojánske mušky (1968); Svet stvorený
pre sny (1978).
Výbery z poézie:
Dych kremeňa (1973); Váha nehy (1978); Po stopách spomienok
(1983).
Preklady:
Lysohorsky, O.: Brázdou k vesmíru (1960, s Ľubomírom Feldekom).
Zomrela 10. 7. 1987 v Bratislave.
100. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 399-400.
KAFKA, Richard, 2011. Legendárne manažérky zo žiarskeho okolia
poetka Štefánia Pártošová (1913 – 1987) [online]. [cit. 2013-09-23].
Dostupné z:
http://legmanzozok.blogspot.sk/2011/07/poetka-stefania-partosova1913-1987.html
29. 10. 1783 sa v Žiari nad Hronom narodil Štefan Petruš, kňaz, spisovateľ.
Študoval na gymnáziu v Kremnici, vo Vacove, v Banskej Bystrici [
*Pozn.: J. Minka uvádza gymnázium v Banskej Štiavnici], filozofiu
v Bratislave, teológiu v Trnave, 1806 vysvätený za kňaza. Jeho
pôsobiská – rímskokatolícky kaplán v Dubovej, 1807 v Kremnici, 1808
vo Valaskej, 1808 administrátor v Slovenskej Ľupči, 1810 farár
v Čiernom Balogu, 1818 v Hornej Lehote, 1829 farár, 1831 dekan
slovenskoľupčianskeho dištriktu v Ponikách.
Prívrženec osvietenských snáh Jozefa II.
Činnosť a dielo :
Počas štúdia v Bratislave prišiel do styku s bernolákovcami.
V Čiernom Balogu študoval históriu tamojšieho osídlenia, život a zvyky
handelcov - drevorubačov, ktorí ťažili drevo pre Banskobystrickú
banskú komoru. Obdivoval ich pracovitosť, fyzickú zdatnosť i krásu,
rýdzosť handelskej slovenčiny a zvyky ľudu. Všímal si aj sociálne
pomery, obhajoval práva drevorubačov proti Banskej komore.
Svoje poznatky zhrnul v diele napísanom v latinčine Historickoštatistický popis farnosti na Čiernom Hrone – Sciagrafiu. Albert
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Stránsky toto dielo preložil, opravil a doplnil a takto ho v roku 1969
sprístupnil slovenskému čitateľovi pod názvom Drevorubači na Čiernom
Hrone na rozhraní XVIII. a XIX. storočia.
Autor divadelnej hry Rajnoha zbojnícky hajtman aneb začátkove Černohrončanských handlou (1823, prvá slovenská divadelná hra so
zbojníckou tematikou), ktorú dokončil v Hornej Lehote. Divadelný kritik
a autor televíznych hier Juraj Váh túto hru upravil a po 138. rokoch od
jej napísania bola uvedená na javisko Krajského divadla v Trnave
(1961) a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (1962).
V Hornej Lehote sa stretol s Adamom Chalupkom (ev. farár) a jeho
synmi Jánom a Samom. Tu sa venoval i archeológii.
Zomrel 17. 9. 1831 v Ponikách, počas cholerovej epidémie.
230. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 456.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 16-18.
V októbri 1763
pravdepodobne v Kremnici zomrel Šebastián Anton Donner,
sochár, rytec. Spočiatku žiak svojich bratov Juraja a Mateja, od roku
1734 študent na viedenskej ryteckej akadémii. Pôsobiská Š. A.
Donnera – v rokoch 1740 – 1751 rezač želiez a rytec mincí v Halle
(Tirolsko), od 1751 hlavný rezač želiez kremnickej mincovne.
Dielo :
V roku 1740 odlial pozlátený bronzový rám na reliéfy svojho brata
Juraja.
Narodil sa 19.1.1707 vo Viedni-Esslingu (Rakúsko).
250. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 494.
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4. 11. 1743 v Banskej Štiavnici zomrel Matej Kornel Hell , banský konštruktér,
vynálezca. Otec Jozefa Karola Hella a Maximiliána Hella. Pochádzal
pravdepodobne z Čiech, od roku 1693 žil v Banskej Štiavnici, pôsobil
v službách E. Fürstenberga pri odvodnení banskoštiavnických baní,
od 1694 v službách banskej komory, neskôr hlavný strojmajster.
Dielo a zásluhy:
Od roku 1696 konštruoval a staval najmä zdokonalené čerpacie
zariadenia s kývavým pákovým prevodom, poháňané vodou
(štangenkunsty) a zdokonalené gáple na konský i vodný pohon.
V roku 1707 zachránil banskoštiavnické bane pred likvidáciou, ktoré na
príkaz Františka II. Rákociho chystal generál Berčéni. Po potlačení
Rákociho povstania predložil návrh na záchranu baní a získal
prostriedky na ich obnovu.
Vodnú energiu na pohon strojov získaval stavbou nádrží (tajchov), do
ktorých sa zachytávala dažďová a snehová voda, ktorá okrem iného
poháňala aj stupy a iné úpravnícke zariadenia, pomáhala spracúvať
rudy s nižším obsahom drahých kovov a podobne.
Pomáhal synovi Jozefovi Karolovi pri konštruovaní jeho prvých
čerpacích strojov.
V 1718 roku skonštruoval pravdepodobne najvýznamnejšie čerpacie
zariadenie 18. storočia, ktoré kombinovalo vodnú energiu so zvieracou
silou. Zariadenie bolo postavené nad šachtou Karol v Štiavnických
Baniach.
Jeho stroje prispeli k záchrane banskoštiavnických baní pred zatopením
a umožnili ďalšiu ťažbu rúd.
V roku 1737 vypracoval pre panovníka správu Species facti so
súhrnnými údajmi o svojom konštrukčnom a zlepšovateľskom úsilí
i o dosiahnutom ekonomickom efekte.
Jozef Horák Mateja Kornela Hella a jeho syna Jozefa Karola zvečnil
v životopisnom románe Strieborné hlbiny (1962).
Narodil sa v roku 1653, presný dátum a miesto narodenia zdroj
neuvádza.
270. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 313.
5. 11. 1933 v Budapešti (Maďarsko) zomrel Viliam Illés, geológ, paleontológ.
Študoval na gymnáziu, od 1893 na Baníckej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici, v roku 1898 absolvoval štátnu skúšku z baníctva,
1901 – 1902 študoval geológiu, paleontológiu, mineralógiu a petrografiu
na univerzite a v Maďarskom geologickom ústave v Budapešti. Jeho
pôsobiská – praktikant v banskom úrade a pracovník baníckej školy
v Baia Sprie, 1898 praktikant na šachte František Jozef v Banskej
Štiavnici, pomocný inžinier v Banskej Hodruši, v Zlatej Idke,
v Maďarskom geologickom ústave v Budapešti, od 1905 pomocný
inžinier, 1907 – 1908 adjunkt Katedry mineralógie, geológie
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a paleontológie Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici,
potom hlavný inžinier a generálny riaditeľ Maďarských štátnych
kameňouhoľných baní v Budapešti.
Člen krajinského baníckeho a hutníckeho spolku a Uhorskej geologickej
spoločnosti, ministerský radca.
Činnosť:
S A. Gesellom sa zúčastnil na bansko-geologických výskumoch
v Spišsko-gemerskom Rudohorí. Pri Dobšinej našiel prvý exemplár
trilobita na území Uhorska.
Študoval bansko-geologické pomery územia medzi Slanou a Blahom,
Slovenského rudohoria medzi Kokavou, Revúcou a Jesenským
a juhozápadnej časti Stratenskej hornatiny. Skúmal lokalitu Danková pri
Dobšinej, zmieňoval sa o zlepencoch pri Dobšinskej ľadovej jaskyni,
opísal výskyt fauny vo vápnitých pieskovcoch pri Strelniciach.
Narodil 2. 2. 1874 v Kremnici.
80. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 489-490.
6. 11. 1973 v Bratislave zomrel Valentín Beniak, básnik, prekladateľ. Ľudovú školu
vychodil v rodných Chynoranoch, pre chorobu meštiansku školu
absolvoval externe v Topoľčanoch a gymnázium v Nitre, kde v roku
1916 zmaturoval. Po maturite študoval na právnickej fakulte
v Budapešti (toto nedokončil), 1917 –1918 absolvoval notársky
náukobeh v Košiciach. Pôsobiská V. Beniaka – praktikant na notárskom
úrade v Šišove a v Chynoranoch, podnotár v Bánove-Bánovskej Kese,
od roku 1918 notár v Dvorníkoch, od 1919 vedúci notár v Chynoranoch,
1935 – 1939 notár v Novej Bani, v roku 1939 odišiel do Bratislavy. Tu
pracoval v Tisovej prezidentskej kancelárii, potom ako vedúci úradník
na Ministerstve vnútra na čele s Alexandrom Machom, úradník
Povereníctva školstva a osvety, od roku 1947 na dôchodku.
V roku 1939 tajomník, 1940 – 1945 predseda Spolku slovenských
spisovateľov.
Nositeľ Krajinskej ceny za zbierku Poštový holub a vyznamenania od
maďarského PEN klubu.
Zo spomienok jeho dcéry:
...Okresné mesto Nová Baňa, jeho ďalšie pôsobisko, „staré
kráľovské mesto“, v skutočnosti mestečko učupené medzi horami, bolo
presným opakom Chynorian: nijaké šíre polia s jesennými hmlami
prevaľujúcimi sa po chotári, v diaľke s reťazou hôr, ku ktorým sa nocou
ženú čierne zadymené vlaky, („Prichodia a sa tratia, za nimi čierny
dym“), smutné dedinské koníky umierajúce v záprahu, opustené
strniská, po ktorých sa preháňa vietor, jeseniovsko melancholický kraj.
Nová Baňa bola pre otca novou skúsenosťou: tu všetko dýchalo
históriou: úrad v starobylom mestskom dome na prostriedku námestia:
kde za letných večerov vyhrávala hudba „korzujúcim“ mešťanom
a študujúcej mládeži, baníci poobliekaní do svojich historických
uniforiem na nedeľnej omši, tajné podzemné chodby z tureckých čias,
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ktoré sme chceli ako deti podľa vzoru Toma Sawyera popreskúmať
staré polozasypané šachty a „morské oká“. Dolniak a dedinčan bol tou
všadeprítomnou históriou fascinovaný. Inšpirovali ho staré mestské
archívy, dohryzené myšami („Ja mestský notár Ján Christián Písch / rád
som mal slávne mesto neskonale / a značiac v protocolum curiale, / jak
potýkal sa polmesiac a kríž / a koniec sveta jak prichádzal blíž,/ vídajúc
kňazov v čiernom pluviále, / svoj kalamár a skripta manuale / pod zem
som niesol, v tajnú mestskú skrýš ...). No zároveň ho tu všetko aj
stiesňovalo:
„Je toto mesto plné žabice, / je toto mesto plné zabudnutia, / zabudli
zvony za kým smútia / i načo strážia drábi ulice. / Donáša hlinu potok
od lazov / balzamovať vás, mŕtvi žltolíci, / stoletia prešli ako lúpežníci, /
iba rám zostal z dávnych obrazov.“ ...
KRAUSOVÁ, Nora (1990). Môj otec Valentín Beniak I. Život. 40(37),
24-25.
Dielo:
Významný kontinuitný básnik a modernista, oscilujúci medzi
symbolizmom a avantgardou. Prvé básnické pokusy vytvoril
v maďarskom jazyku. Prvé slovenské básne uverejnil v Slovenských
pohľadoch (1923) a v Slovenskom denníku (1924). Na jeho básnický
vývin vplývali maďarská lyrika, česká a svetová literatúra.
Autor básní, venoval sa aj prekladaniu.
Poézia:
Tiahnime ďalej oblaky (1928); Ozveny krokov (1931); Kráľovská reťaz
(1933); Lunapark (1936); Poštový holub (1936); Bukvica (1938); Vigília
(1939); Žofia (1941); Štyri legendy sv. Grála (1941); Druhá Vigília
(1942); Popolec (1942); Strážcovia a ochrankyne Slovenska (1942);
Igric (1944); Hrachor (1967); Klásky zo zberu (1969); Igric (1969,
doplnené vydanie); Plačúci amor (1969); Sonety podvečerné (1970);
Medailóny a medailónky (1971).
Prekladal najmä z anglickej, maďarskej a nemeckej literatúry (William
Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe, Oscar Wilde, Imre Madách
a iní).
Narodil sa 19. 2. 1894 v Chynoranoch.
40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 213.
14. 11. 1933 v Kremnici zomrel Juraj Teschler, geológ, učiteľ. Študoval v Levoči
a v Miškovci, prírodopis a chémiu na prírodovedeckej fakulte
v Budapešti. Jeho pôsobenie – asistent geológie a petrografie na
prírodovedeckej fakulte v Budapešti, v rokoch 1877 – 1924 učiteľ na
reálnom gymnáziu v Kremnici, od 1924 na dôchodku.
Člen Uhorskej geologickej spoločnosti, dopisujúci člen Francúzskej
geologickej spoločnosti.
Činnosť a dielo:
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Už ako poslucháč profesora J. Szabóa prejavoval záujem o petrografiu
a geológiu. Svoje práce o vulkanických horninách Kremnických vrchov
publikoval vo výročných správach kremnického gymnázia. V roku 1898
vydal podrobnú geologickú mapu kremnickej oblasti, v ktorej je
zakreslený celý rad ním odvodených andezitových typov. Navrhol
hospodárne využitie ložiska diatomitu pri Dúbravici severovýchodne od
Banskej Bystrice. Spolupracoval s G. K. Zechenterom-Laskomerským,
F. Šafaříkom a J. Krennerom. Presadzoval vyučovanie geológie priamo
v teréne, na kremnickom gymnáziu vybudoval kabinet mineralogických
a petrografických zbierok.
Narodil sa 4. 5. 1851 vo Vernári.
80. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 46.
19. 11. 1908 sa v Hliníku nad Hronom narodil Andrej Chmelko, herec, režisér,
divadelný organizátor, prozaik, dramatik, publicista. Študoval na
učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Jeho pôsobiská – riaditeľ štátnej
ľudovej školy v Horných Turovciach, v rokoch 1932 – 1939 v Novej
Bani, 1939 – 1941 profesor na gymnáziu v Kremnici, potom člen činohry
SND v Bratislave, riaditeľ, režisér a herec Slovenského divadla
v Prešove, šéf činohry a riaditeľ Východoslovenského divadla, resp.
Štátneho divadla v Košiciach. Od roku 1969 žil na dôchodku striedavo
v Košiciach, v Žiari nad Hronom a v Hliníku nad Hronom.
Tvorba a činnosť:
Prozaická tvorba:
Prvé poviedky a novely publikoval časopisecky.
Na čiernej hrude (1947, lyrizujúci román – debut); Keď stráne kopneli
(1995, zbierka spomienkových poviedok); Živá voda (1998, črty).
Dramatická tvorba:
Posledný Dóczy na Revišti (1938, rozhlasová hra pre deti a mládež); Po
širokej koľaji (1950, divadelná hra).
Pre divadlo a rozhlas upravoval a prepracovával hry slovenských
klasikov.
Ďalšia tvorba:
Tvorivé problémy divadla (1962, skúsenosti z divadelníctva); Divadlo
na východnom Slovensku (1971, dejiny slovenského, maďarského,
ukrajinsko-rusínskeho a českého divadla); Retrospektívy a perspektívy
(1968, výber z teatrologických a popularizačných príspevkov
a spomienok); V zajatí Tálie (1989); Pohľad za plot (1994); Spoza
opony (1996, memoárové knihy).
Sporadicky sa venoval prekladaniu z češtiny.
Kremnické roky A. Chmelka:
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Andrej Chmelko do Kremnice prišiel z Novej Bane 1.9.1939, v deň, keď
v Európe vypukla 2. svetová vojna. Takto na tie časy spomína vo svojej
knihe V zajatí Tálie:
„Žiaľ musíš ubíjať prácou. Pustil som sa teda cez prázdniny do väčšej
prózy Na čiernej hrude, o ťažkom osude ľudí z južného Slovenska.
S takýmito plánmi prišiel som do Kremnice, kam ma od prvého
septembra 1939 preložili. Ale: človek mienil, fašizmus zmenil. Dostal
som povolávací lístok nastúpiť do vojny proti Poľsku. Riaditeľ
kremnického gymnázia sa telegraficky opýtal ministerstva, čo so mnou
robiť. Odpoveď je tiež telegrafická: Zadržte každého. Riaditeľ mi vydal
„vyčkávacie osvedčenie“ na šesť týždňov. Potom že sa uvidí.
Zmobilizovaní záložníci obsadili aj prízemie gymnázia, a tak sme sa
stali očitými svedkami známej vzbury kremnickej posádky. Stovky
vojakov sa zhromaždili pred našou školou a skandovali: Nepôjdeme
proti Poľsku! Nebudeme zabíjať slovanských bratov! Pustite nás domov
k ženám a deťom! A veru zanôtili aj československú štátnu hymnu!
Údajne vyslali motospojku aj do martinskej posádky s výzvou
k solidarite...
Žandári snorili, hľadali organizátorov. Vyšetrovanie neobišlo ani nás...
A koniec? Prikvitol generál Čatloš, rečnil, vyhrážal sa popravami. Ale
chlapci front neuvideli. Postupne ich posielali domov. Onedlho Poľsko
padlo, a s vojakmi som mal pokoj i ja. Budem môcť nerušene pracovať?
Ukázalo sa, že je to iba zbožné želanie.“
CHMELKO, Andrej, 1989. V Zajatí Tálie. Bratislava: Slovenský
spisovateľ, s. 19-20. ISBN 8022000302 [viaz.].
Okrem pedagogickej činnosti sa A. Chmelko v Kremnici realizoval aj
v oblasti divadla. Pôsobil v divadelnom krúžku miestneho odboru Matice
slovenskej. Bol to znamenitý krúžok, z ktorého neskôr vzišli profesionáli
ako Samo Adamčík, Oľga Adamčíková, Andrej Chmelko, Gizela
Chmelková, Ladislav Chudík a František Kudláč.
V Kremnici sa stretol a spolupracoval aj s hudobným skladateľom
Rudolfom Orsághom a jeho dcérou Martou (vtedy Chmelkova žiačka).
Bolestné spomienky mu ostali i na Marcela Herza (nadaný študent
židovského pôvodu, ktorého po oslobodení našli v Turčeku –
v masovom hrobe), v kvinte ho učil slovenčinu.
Zomrel 25. 8. 1998 v Banskej Štiavnici.
105. výročie narodenia, v auguste 15. výročie úmrtia
MAŤOVČÍK, Augustín, 2001. Slovník slovenských spisovateľov
20. storočia, s. 177-178.
CHMELKO, Andrej, 1989. V Zajatí Tálie. Bratislava: Slovenský
spisovateľ, s. 19-20. ISBN 8022000302 [viaz.].
21. 11. 1923 sa v Kremnici narodil Štefan Grosch, rytec a medailér. Narodil sa
v dome č. 4 na dnešnom Štefánikovom námestí a so svojimi najbližšími
tu žil dvadsaťdva rokov. V Kremnici navštevoval ľudovú školu
a absolvoval štyri triedy Štátneho reálneho gymnázia. Už v tomto
období sa venoval kresleniu. Učil ho aj Gejza Angyal. Na odporučenie
profesora, sochára a medailéra Miroslava Kužela, študoval na tzv.
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Baťovej škole v Zlíne. V tomto učení zotrval dva roky. Po návrate do
Kremnice spravil prijímacie skúšky do Štátnej mincovne a 1. 5. 1940
nastúpil ako učeň k medailérovi Antonovi Hámovi, s ktorým neskôr
vytvorili päťhalierovú mincu. 3. 5. 1943 získal výučný list a stal sa v tej
dobe najmladším stálym zamestnancom, tzv. štabilom, kremnickej
mincovne. V tomto podniku pôsobil nepretržite viac ako štyridsaťtri
rokov a v roku 1983 odišiel do dôchodku.
Začas mestský poslanec v Kremnici.
V roku 2002 bol ocenený cenou primátora mesta Kremnica.
Tvorba a zásluhy:
Vytvoril viac ako sto medailí, autor návrhov vyznamenaní a odznakov.
Tvorca značky – loga kremnickej mincovne používaného dodnes.
Spolupracoval i s Východoslovenskými železiarňami a inými
inštitúciami.
Vo výtvarnom ateliéri mincovne spolupracoval s medailérmi Jozefom
Koreňom a Andrejom Petrom. Po odchode A. Petra do dôchodku viedol
tento ateliér. V mincovni sa realizoval aj ako zlepšovateľ, viedol výskum
metalizovania kovov. Podieľal sa i na zavádzaní ďalších technológií.
V roku 1981 kontrolór AS-12.
Veľkou mierou sa pričinil o založenie Strednej umelecko-priemyselnej
školy v Kremnici (1966) a tu pôsobil aj ako učiteľ.
Z jeho medailérskej tvorby:
Za zásluhy o rozvoj Vysokých Tatier (1960); Medzinárodný maratón
mieru v Košiciach (1964); medaila k 75. výročiu Mestskej dopravy
v Ostrave (1969); medaila obce Kunerad (1974); Tatranský pohár na
Štrbskom plese (1975); Celoštátna výstava poštových známok v Kutnej
Hore (1976); Rallye Tatry Poprad (1977); medaila k 50. výročiu
lyžovania na Slovensku (1978); Biela stopa SNP v Kremnici (1980);
medaila Spišskej Belej a i.
Pamätné tabule zhotovil pre Rudno nad Hronom, pre závod Sandrik,
pre Staré Hory, pre Symbolický cintorín.
Svoju tvorbu prezentoval na viacerých výstavách doma aj v zahraničí.
Iné záujmy a aktivity:
Člen Vedeckej technickej spoločnosti, najmä jej numizmatického
a faleristického klubu.
Športovec – lyžiar, účastník troch majstrovstiev Slovenska v lyžovaní,
1947 – 1948 – ako vojak pretekal za armádu.
Nositeľ viacerých ocenení za rozvoj telovýchovy a športu.
Jeden zo zakladateľov podujatia Veľkonočné vajce (tradičný karneval
na snehu – rozlúčka so snehom), obľúbeného medzi Kremničanmi.
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Ochranár prírody, patrí k zakladateľom Dobrovoľnej organizácie
Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny, zhotovoval vtáčie búdky
a kŕmidlá.
Turista a člen Klubu slovenských turistov.
90. výročie narodenia
KIANIČKA, Daniel, 2003. Kremnický rytec a medailér Štefan Grosch.
Kremnické noviny. 12(12), 5.
22. 11. 2003 v Pezinku, v Charitnom dome, zomrel Andrej Dermek, saleziánsky
pedagóg a publicista. Študoval v Saleziánskom ústave v Šaštíne,
v Hronskom Beňadiku, kde v roku 1932 vstúpil do ich noviciátu a zložil
sľub, filozofiu študoval vo Fryštáku a v Ostrave, potom absolvoval
pedagogickú prax v saleziánskych ústavoch v Šaštíne a v Trnave
a v štúdiách pokračoval štúdiom teológie na Pápežskej gregoriánskej
univerzite v Ríme. V roku 1942 v Šaštíne prijal kňazskú vysviacku
a začal prednášať na Teologickej fakulte v Bratislave, kde v roku 1945
získal doktorát teologických vied. Od tohto roku prednášal Nový zákon
na saleziánskom teologickom učilišti v Hronskom Beňadiku. Po založení
Saleziánskeho ústavu a Vysokej bohosloveckej teologickej školy prišiel
21. 10. 1946 do Svätého Kríža nad Hronom, kde pôsobil ako profesor
teológie. Vo Svätom Kríži a v jeho okolí sa zapojil do duchovného,
kultúrneho a spoločenského života.
Založil a viedol chlapčenský spevácky zbor, pripravoval slávnostné
akadémie a vypomáhal v pastorácii. Vykonával bohoslužby pre mladých
brigádnikov na Trati mládeže, v Jastrabej a inde podľa potreby. Po
násilnom zlikvidovaní saleziánskeho ústavu v noci z 13. na 14. apríla
1950 bol aj Andrej Dermek odvlečený do sústreďovacieho kláštora
v Podolínci. Po vykonštruovanom procese bol odsúdený na štrnásť
rokov ťažkého väzenia. Bol väznený v Jáchymove, vo Valdiciach
a v Leopoldove. Po všeobecnej amnestii a desaťročnom pobyte vo
väzení sa v roku 1960 dostal podmienečne na slobodu a do roku 1968
pracoval ako robotník. V uvedenom roku nastalo uvoľnenie politickej
situácie a Generálna prokuratúra potvrdila, že neexistuje doklad
o zrušení kláštorov a že väznenie rehoľníkov bolo protiprávne. Po tomto
zistení sa mohli znovu organizovať malé komunity rehoľníkov
a Saleziáni si tieto založili v Hronskom Beňadiku, Šaštíne, TrnaveKopánke a za provinciála si zvolili Andreja Dermeka. Potom prišli do
Československa vojská Varšavskej zmluvy, nastúpila tu tvrdá
normalizácia politického, spoločenského a duchovného života. Rehoľný
život sa opäť organizoval tajne a Andrej Dermek opäť pracoval ako
robotník, skladník a napokon ako knihovník v Bratislave. Aj napriek
neustálemu dozoru tajnej polície sa mu podarilo združiť niekoľkých
mladých adeptov saleziánskej rehole a pripraviť ich na kňazské
povolanie. Pre komunitu saleziánov pripravoval duchovné cvičenia,
písal a vydával samizdatovú náboženskú literatúru. Po páde
komunizmu bol A. Dermek plne rehabilitovaný a mohol sa znovu
organizovať saleziánsky rehoľný život na Slovensku. Po roku 1989
prednášal teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity
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Komenského v Bratislave, kde pôsobil ako vedúci katedry pre biblické
vedy.
Na odpočinku žil v Bratislave, kde spolupracoval s vydavateľstvom Don
Bosco a pripravoval dejiny Saleziánskej rehole na Slovensku.
Autor kníh, článkov, štúdií a recenzií.
Narodil sa 27. 11. 1914 v Uníne.
10. výročie úmrtia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 88-89.
Obec Unín (2013). Obec Unín [online]. Osobnosti : Osobnosti
z kňazských radov viažuce sa k Unínu do konca 19. storočia. [cit 201310-01].
Dostupné z:
http://www.unin.sk/osobnosti
22. 11. 1758 v Kremnici zomrel Urban Fridrich,, cirkevný historik. Príslušník
františkánskej rehole, Študoval na rehoľných školách, pôsobil
v kláštoroch, 1724 superior v Prešove,, 1728 – 1730 v Hlohovci,
v rokoch 1734 – 1741, 1747, 1751 – 1754 a 1756 – 1758 superior
v Kremnici, 1745 – 1750 v Pruskom.
V Nekrológiu sa uvádza:
„Pôsobil vo viacerých konventoch Salvatoriánskej provincie (Prešov
1724 – 1726, Hlohovec 1728 – 1730, Kremnica 1737 – 1741, 1747,
Pruské 1745 – 1750), zväčša ako gvardián a kazateľ, ale krátko
zastával i funkciu magistra novicov v Pruskom v r. 1748 – 1750. V r.
1734 – 1737 bol zvolený za provinciálneho definitóra a v neskoršom
období dostal titul čestného definítora. Podľa tzv. alternatívnej voľby
zastupoval Slovákov.“
Činnosť a dielo:
Zaoberal sa históriou rádu. Od roku 1750 kronikár uhorskej provincie.
Patril medzi najvýznamnejších uhorských františkánskych historikov. Na
základe niekoľkoročného štúdia v konventných knižniciach a archívoch
napísal dejiny Salvatoriánskej provincie a jej konventov pod názvom
Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae Ordinis
Minorum S. P. Francisci tituli Sanctissimi Salvatoris (Dejiny alebo
skrátený opis uhorskej františkánskej Provincie Najsvätejšieho
Spasiteľa). Pracoval na nej až do smrti.
Narodil sa okolo 1690 miesto a presný dátum narodenia zdroje
neuvádzajú.
255. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 126.
Fridrich, Urban. In: Nekrológium [online]. [cit. 2013-09-30]. Dostupné z:
http://www.frantiskani.sk/nekr/11/fridrich.htm
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24. 11. 1833 v Banskej Štiavnici zomrel Jozef Šitko, matematik, fyzik, vysokoškolský
profesor. Študoval filozofiu, matematiku a právo na univerzite vo Viedni,
1809 profesor. Jeho pôsobiská – matematiku a fyziku vyučoval na
orientálnej akadémii vo Viedni, fyziku na lýceu v Linzi, v rokoch 1809 –
1833 vedúci Katedry logiky, matematiky a fyziky na Baníckej akadémii
v Banskej Štiavnici.
V rokoch 1829 a 1832 zástupca hlavného komorského grófa.
Činnosť, zásluhy a dielo:
Venoval sa matematike a hydraulike, ako prvý v Uhorsku prednášal na
banskoštiavnickej akadémii aj integrálny a diferenciálny počet.
Konštruktér vodnostĺpcových čerpacích strojov a iných banských
zariadení, autor odborných posudkov týkajúcich sa baníctva.
V roku 1811 zriadil na Baníckej akadémii fyzikálny kabinet, intenzívne
sa zaoberal najmä hydrodynamickými javmi. Svoje poznatky uplatňoval
najmä v zdokonaľovaní vodnostĺpcových strojov. Navrhol novú
konštrukciu vodnostĺpcových čerpacích strojov, ktoré boli postavené
pod jeho vedením – v roku 1828 v šachte Leopold v Štiavnických
Baniach (nový stroj nahradil tri staré stroje J. K. Hella), 1830 v šachte
Amália, 1831 v šachte Ondrej v Banskej Štiavnici, 1833 v šachte Lill
v Hodruši. Vrcholom jeho zlepšenia týchto strojov bol stroj s rotačným
pohybom na pohon stúp pri štôlni Juraj v Banskej Belej, postavený
v roku 1832. Tento typ vodnostĺpcového stroja navrhol využiť aj na
vertikálnu dopravu v baniach. Zaoberal sa aj konštrukciou ťažných lán.
Prispel k zlepšeniam v úpravníctve. Navrhol žľabový systém na
mechanickú úpravu rúd, ďalej navrhol tzv. odlučovacie žľaby. Pričinil sa
o rekonštrukciu hrádze v Novej Bani, zaoberal sa problematikou
čerpania banských vôd v Španej Doline, posudzoval návrhy na
postavenie vodného kolesa na spodnú vodu pre hámor vo
Chvatimechu, na razenie spojovacieho banského diela medzi šachtami
Amália, Ondrej a Žigmund, navrhol a vyskúšal vylepšený typ banského
olejového kahanca, navrhol postaviť parný stroj na pohon dúchadla
v olovenej hute v Banskej Štiavnici, po pretrhnutí hrádze jazera Klinger
v roku 1833 predložil návrh na postavenie novej hrádze.
Vypracoval nové disciplinárne predpisy pre banskoštiavnickú akadémiu.
Autor práce o banských strojoch, v ktorej zverejnil svoju teóriu
hydrodynamiky, v ďalšej publikácii opísal a výpočtami podložil
konštrukciu vodnostĺpcových strojov, štúdie publikoval vo viedenskom
časopise pre fyziku a matematiku.
Narodil sa v roku 1776 v Českom Těšíně, presný dátum zdroj
neuvádza.
180. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 465.
26. 11. 1918 v Kremnici zomrel Eduard Wagner, archivár. Študoval právo. Na
miesto kremnického archivára nastúpil po Pavlovi Križkovi a stalo sa tak
27. 6. 1902.
Túto prácu vykonával do roku 1918, do jeho smrti. Po jeho úmrtí zostalo
archivárske miesto štyri roky prázdne.
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Činnosť a dielo:
Bol to usilovný a vzdelaný človek, no uvalili na neho toľko
nearchivárnych povinností, zvlášť počas I. svetovej vojny, že ako
archivár nemohol s väčším úspechom pracovať. Napriek tomu zostavil
zoznam účtovných kníh mesta z rokov 1499 – 1898, zhotovil index
podacích protokolov archivárskeho úradu z rokov 1889 – 1914, napísal
sprievodcu mesta Kremnice. Autor štúdie o starých náhrobných
kameňoch zámockého kostola v Kremnici.
Dožil sa 46 rokov. Narodil sa v Kremnici, dátum narodenia zdroj
neuvádza.
95. výročie úmrtia
LAMOŠ, Teodor, 1957. Archív mesta Kremnice : sprievodca po fondoch
a zbierkach, s. 22-23.
28. 11. 1888 vo Waldenburgu (Nemecko) zomrel Viliam Rowland, lesný odborník.
Študoval na polytechnike v Prahe a na Lesníckej akadémii v Tharandte.
Pôsobiská V. Rowlanda – lesnícky praktikant v Děčíne, taxátor na
panstvách Děčín, Nové Hrady, Rožmberk, lesný zariaďovateľ v Győri,
v rokoch 1852 – 1855 komorský lesný úradník v Kremnici, potom
projektant v Banskej Bystrici, správca mestských lesov v Bratislave,
správca lesov Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku, od
roku 1883 na dôchodku vo Waldenburgu.
V roku 1868 hlavný lesmajster, 1873 bol vyznamenaný zlatým
záslužným krížom s korunou.
Činnosť, dielo a zásluhy:
S J. Dekretom-Matejovie a Ľ. Greinerom predstaviteľ lesníckeho
pokroku a ochrany prírody na Slovensku v 19. storočí. Stúpenec
zariaďovateľskej metódy, založenej na presnom zisťovaní prírastkov
dreva na rovnomernom rozvrhnutí ťažby. Jeho zásady zalesňovania,
najmä voľba počiatočnej optimálnej hustoty porastu, platia dodnes.
V Bratislave spravoval mestské lesy s výmerou 3017 ha. Pričinil sa
o zakladanie nových lesov. Pod jeho vedením bolo vysadených okolo
dva milióny sadeníc rozličných drevín pri Dunaji a vo vyšších polohách.
Založil štyri lesné škôlky.
Na Orave mal ako lesmajster na starosti lesy s výmerou 30 714 ha.
Počas svojho pôsobenia tu dal obnoviť lesy na ploche 9450 ha. Na
splavovanie dreva dal budovať vodné priehrady v oblasti Oravskej
Polhory a Zákamenného. Budoval lesné cesty a piliarske závody, čím
prispel k zamestnanosti obyvateľstva. Ochranca prírody a šíriteľ osvety
na Orave. V roku 1868 na jeho podnet vzniklo Múzeum Oravského
panstva na Oravskom zámku. Projektoval cestu z Čierneho Balogu na
Sihlu a lesný park v kúpeľoch Sliač.
Autor Štatisticko-topografického opisu oravského komposesorátneho
panstva (1879) a Rozpomienok (1886).
Autorsky prispieval do mnohých zborníkov, časopisov, ročeniek.
Spoluzakladateľ Uhorského lesníckeho spolku so sídlom v Bratislave,
člen Bratislavského prírodovedného a lekárskeho spolku. Pričinil sa
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o založenie Oravského hospodárskeho spolku, zakladateľ a predseda
Hornouhorského rybárskeho spolku v Ružomberku.
Narodil 10. 9. 1814 v Jiříkove (Česko).
125. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 126-127.
29. 11. 1973 v Bratislave zomrel Ján Ondruš, akordeonista, hudobný pedagóg,
zvukový technik. Ľudovú školu navštevoval v Kremnici, ďalej študoval
na gymnáziu v Stupave, súbežne začal študovať klavír u prof. E.
Antoškovej, pokračoval na Hudobnej škole v Bratislave klavír u prof. F.
Kafendu, potom organ u profesorov A. Ledvinu a J. Webera, v roku
1944 ukončil štúdium na Konzervatóriu v Bratislave. Absolvent kurzu
slaboprúdovej techniky v n. p. Tesla, kde získal výučný list. Jeho
pôsobiská – viedol Orchester Vysokoškolského zväzu študentstva, od
1942 až po roky šesťdesiate sa realizoval v mnohých profesiách: učiteľ
na Hudobnej škole v Bratislave, profesionálny hráč na klávesové
nástroje v rozličných tanečných orchestroch a skupinách, zvukový
režisér v rozhlase v Košiciach, hudobník pri Hudobnej komore
v Bratislave, vychovávateľ v Odbornom učilišti Turčianskych strojární
v Martine, kultúrny referent civilného letectva, pôsobil aj v n. p. Obnova,
inštruktor pre akordeónovú skupinu vo Vojenskom umeleckom súbore,
dirigent dychovky v Bratislave, hudobník nočného podniku Jalta, učiteľ
hry na akordeón na Konzervatóriu v Bratislave, vedúci odboru ľudových
nástrojov. Tu vyučoval aj metodiku a prax, dejiny literatúry, hru z listu,
viedol dielenskú prax akordeonistov, zvukový režisér, zakladateľ
a spolutvorca akustického štúdia na tomto Konzervatóriu. Od roku 1961
vyvíjal mimoškolskú činnosť v Ľudovej umeleckej tvorivosti.
V roku 1969 bol vyznamenaný pamätnou medailou Konzervatória
v Bratislave za zásluhy a rozvoj slovenského hudobného školstva.
Činnosť:
Účinkoval v rozhlase, komponoval, popredný akordeonista na
Slovensku. Zakladateľ vyučovania hry na akordeón na Slovensku,
vypracoval prvé učebné osnovy pre konzervatóriá. Vychoval rad
významných hudobníkov.
Skladal hlavne inštruktívne skladby, ale aj koncert pre akordeón,
upravoval etudy a skladby svetových skladateľov a s dcérou Janou
spolupracoval na reláciách Československého rozhlasu pre materské
školy.
Narodil 10. 5. 1922 v Mošovciach.
40. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 337-338.
30. 11. 1928 sa v Podhradí (okr. Topoľčany) narodil Gejza Chlapovič, Ing. metalurg,
numizmatik. Po absolvovaní základnej školy navštevoval Hospodársku
školu v Bánovciach nad Bebravou a Meštiansku školu v Piešťanoch. Po
skončení II. Svetovej vojny v štúdiu pokračoval na gymnáziách v Telči
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a v Planej pri Mariánskych Lázňach, kde v roku 1950 maturoval. V roku
1954 absolvoval inžinierske štúdium v odbore metalurgia na Vysokej
škole banskej v Ostrave. Krátky čas pracoval v Kovohutách Krompachy
a v Považských strojárňach v Považskej Bystrici. Vo februári 1956
nastúpil do Štátnej mincovni Kremnica, kde pracoval až do odchodu na
dôchodok v roku 1989. V rokoch 1970 až 1986 pôsobil na poste
technického námestníka a potom ako špecialista na výrobu mincí
a technický poradca riaditeľa.
Činnosť, zásluhy a tvorba:
Jeho činnosť v mincovni bola popri riešení rôznych metalurgických
a technologických problémov zameraná na vybudovanie metalurgickej
prevádzky, ktorá by mincovni umožnila samostatne vyrábať zliatiny
kovov s odlišným chemickým zložením od bežne dostupných materiálov
vhodných pre razbu mincí.
Od začiatku 60-tych rokov mincovňu zastupoval v súťažnej komisii pre
posudzovanie návrhov na československé mince zriadenej
Ministerstvom financií v Prahe. Vypracovával zásadné technické
stanoviská k návrhom mincí určených na realizáciu, ako aj návrhy
technických parametrov uvažovaných nových sústav mincí.
Po roku 1968 navštívil viaceré európske a najmä africké štáty, kde
získaval zákazky pre razenie mincí. Preto vďaka zvýšenému vývozu
mincí sa po viac ako 640 rokoch začala výstavba novej mincovne.
V niektorých novovznikajúcich krajinách sa v súčinnosti s miestnymi
orgánmi pokúšal riešiť základné otázky budovania kovových platidiel,
analyzoval štruktúru cien a podľa výsledkov analýz navrhoval
zodpovedajúcu hodnotovú sústavu mincí a ich technické parametre.
Svoje celoživotné odborné skúsenosti využil aj v Múzeu mincí a medailí
v Kremnici (teraz NBS – Múzeum mincí a medailí), kde sa ako odborný
pracovník oddelenia muzeálnej činnosti od marca 1992 do júna 1997
podieľal na príprave viacerých výstav doma i v zahraničí, napr. na
výstave starých minciarskych pomôcok v Saigone. S odbornými
prednáškami, komentármi a diskusnými príspevkami sa zúčastnil na
viacerých vedeckých podujatiach, ako boli Medzinárodné sympózium
k 650. Výročiu založenia Mincovne v Kremnici (1978), Československopoľská konferencia o problematike mincovníctva Jagelovcov vo Svite
(1988), Medzinárodné sympózium k 100. výročiu zavedenia korunovej
meny v Dolnej Krupej (1992). Publikoval vo viacerých numizmatických
časopisoch, napr. Slovenská numizmatika a vo vnútropodnikovom
časopise kremnickej mincovne Minciar. Niekoľko rokov pôsobil
v Ústrednom výbore Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
Autor publikácie s názvom Kremnická mincovňa : história razby
československých a slovenských mincí 1921 – 1992 (2000).
Zomrel 16. 10. 2004 v Kremnici.
85. výročie narodenia
Informácie o Gejzovi CHLAPOVIČOVI poskytla jeho manželka Klára
CHLAPOVIČOVÁ.
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CHLAPOVIČ, Gejza, 2000. Kremnická mincovňa : história razby
československých a slovenských mincí 1921 – 1992, zadná strana
obálky.
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1. 12. 1833 sa v Ponikách narodil Atila Fodor,, banský inžinier. V rokoch 1843 –
1851 študoval na gymnáziu, 1851 – 1855 na Baníckej a lesníckej
akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho pôsobiská – od roku 1855 praktikant
v Štiavnických Baniach a vo Vyhniach, v Kremnici, na úrade soľných
baní v Costini (Rumunsko), v železiarni v Tauchene (Rakúsko), od 1864
zástupca kontrolóra železiarne, od 1868 hutného majstra v Kobyleckej
Poľane (Rusko) a železiarne v Tauchene. Neskôr banský úradník
v Baia Sprie (Rumunsko), od 1872 zástupca prednostu banského úradu
v Španej Doline, v Banskej Štiavnici a na Vindšachte, od 1884
prednosta banského úradu v Štiavnických Baniach, neskôr v Kremnici.
Člen Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti a Uhorskej
geologickej spoločnosti.
Činnosť a zásluhy:
Zaslúžil sa o rozvoj baníctva na strednom Slovensku, najmä
o zavádzanie novej banskej techniky. Zbieral minerály a týmito
zásoboval aj G. K. Zechentera-Laskomerského.
Zomrel 2. 10. 1910 v Kremnici.
180. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 100-101.
3. 12. 1793 sa v Nedožeroch-Brezanoch narodil Tomáš Hromada,, osvetový
pracovník. Študoval na gymnáziách v Prievidzi, v Kremnici
a v Kecskeméte, teológiu v Banskej Bystrici, v roku 1820 bol vysvätený
za kňaza. Jeho pôsobiská – vychovávateľ v rodine Benických,
rímskokatolícky farár v Dolnej Mičinej, v Hronci, v rokoch 1867 – 1870
čestný kanonik v Žarnovici.
Činnosť a zásluhy:
V Hronci založil Spolok striezlivosti a slovenskú knižnicu, v Podbrezovej
dychovú kapelu. Rozvíjal divadelnú činnosť, staral sa o školstvo
a rozširoval národnú tlač. Podpredseda Spolku pohronského, člen
výboru Prvého ústredného spolku zakladateľov miernosti v Uhorsku.
V národnom hnutí sa usiloval vyrovnávať konfesionálne rozpory, ujímal
sa prevýchovy cigánskeho obyvateľstva, propagoval štepárstvo,
sadárstvo, ako aj podporné akcie v prospech dedinského ľudu.
Zomrel 2. 7. 1870 v Žarnovici.
220. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník II (1987), s. 413.
7. 12. 1833 sa v Kroměříži (Česko) narodil Konrád Švestka, maliar, rezbár,
reštaurátor. Výtvarné vzdelanie získal ako autodidakt a zavŕšil ho
v niektorej kláštornej dielni, od roku 1857 člen františkánskej rehole,
vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Pracoval takmer vo všetkých
františkánskych kostoloch a kláštoroch na Slovensku.
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Pôsobil vo viacerých konventoch provincie – Hlohovec, Kremnica,
Skalica, Nižná Šebastová – zväčša ako maliar, zlatník, sochár
a reštaurátor.
Tvorba:
Namaľoval množstvo sakrálnych obrazov do cirkevných objektov.
Venoval sa chrámovému rezbárstvu. Pôsobil aj ako staviteľ
a reštaurátor. Pre prepozitúru v Novom Meste nad Váhom namaľoval
historickú kompozíciu Ctibor z Beckova.
Podporoval slovenské národné hnutie. Udržiaval osobné styky
s Andrejom Kmeťom.
V Nekrológiu sa o ňom píše:
Maľoval kostol v Nižnej Šebastovej, v Kremnici a v Hlohovci. V roku
1857 v Hlohovci vyhotovil Boží hrob. V tom istom kláštore renovoval
hlavný oltár a vymaľoval sanktuárium kostola. V Skalici opravoval oltáre
a rezbársky vyzdobil nový organ a chór, neskoršie maľoval tri veľké
plátna, ktorými sa voľakedy v pôstnom čase zahaľovali oltáre. Obrazy
predstavovali – Ježiša pred Pilátom, Ježiša bičovaného a Ježiša
ukrižovaného. V Nižnej Šebastovej vyhotovil oltár sv. Andreja
a vymaľoval veľký obraz tohto svätca, ale kostol, pre ktorý sa toto
všetko robilo, už neexistuje. Mnohé jeho diela sú zatiaľ
neidentifikované, ale je isté, že počas svojho päťdesiatročného
účinkovania v slovenských kláštoroch veľa prispel na skrášlenie
františkánskych kostolov, chodieb a refektárov.
Zomrel 27. 11. 1907 v Kremnici.
180. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 557.
Švestka, Konrád. In: Nekrológium [online]. [cit. 2013-10-01].
Dostupné z:
http://www.frantiskani.sk/nekr/11/svestka.htm
8. 12. 1748 v Bratislave zomrel Ján Beitel, cirkevný spisovateľ a hodnostár.
Pochádzal zo Sliezska, kde pravdepodobne aj vyštudoval. Jeho
pôsobenie – od roku 1720 farár v Kremnici a pisetarius ostrihomského
arcibiskupstva, od 1731 bratislavský kanonik.
Dielo:
Die erstummete Wohlredenheit (1722); Der unermüdet Arbeitsame...
(1723).
Dátum a miesto narodenia nie sú v zdroji uvedené.
265. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 182.
9. 12. 1848 sa v Jimbolii (Rumunsko) narodil Alexander Mály, hutnícky inžinier.
Maturoval v Szegede, v rokoch 1870 – 1873 študoval baníctvo na
Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 1892 vysokoškolský
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profesor. Jeho pôsobenie – hutnícky úradník, neskôr výskumník,
prednosta analytického úradu v Transylvánii (Cavnic, Zlatna), v rokoch
1889 – 1892 pracovník analytického úradu v Banskej Štiavnici, 1892 –
1894 prednášal na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici,
potom koncipista ministerstva financií v Budapešti, odborný radca, člen
dozornej komisie štátnych železiarní, ministerský radca, prednosta
hlavného banského odboru Ministerstva financií, od roku 1913 na
dôchodku.
V roku 1911 bol povýšený do zemianskeho stavu a vyznamenaný
rytierskym Radom železnej koruny III. Triedy, 1913 ocenený malým
krížom Radu sv. Štefana za zásluhy.
Činnosť a zásluhy:
Zameriaval sa na výskum rúd, chémiu, výrobu kyseliny sírovej a zelenej
skalice, chemickú a hutnícku technológiu, úpravníctvo a výrobu telúru.
Zaslúžil sa o modernizáciu techniky baníctva, materiálne vybavenie
a rozvoj Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici
(vybavenie odborných katedier, stavba budovy nového chemického
laboratória), ako aj o veľký investičný program pre starobylé
baníctvo Banskej Štiavnice a okolia.
Realizoval sa jeho návrh na otvorenie hlbších partií ložiska v Banskej
Štiavnici a v Hodruši-Hámroch a prehĺbenie šachty Ludovika
v Kremnici, pokračovanie v razení dedičnej štôlne Ferdinand
a dokončenie zariadenia hydroelektrického stroja v podzemí šachty
č. IV. v Kremnici.
Na jeho podnet sa začali kutacie práce na uhlie v Trenčianskej stolici,
na Morave a v Sliezsku.
Osobitne sa zaslúžil o prieskum ložísk ropy, zemného plynu, draselnej
soli na území Slovenska, o rozvoj mincovníctva a systému zámeny
kovov.
Zomrel 13. 11. 1929 v Budapešti (Maďarsko).
165. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 53-54.
12. 12. 1823 sa v Oslanoch narodil Michal Hyroš, publicista, kňaz. Teológiu
študoval v seminári v Pešti, 1847 vysvätený za kňaza. Jeho pôsobiská
– 1846 – 1849 profesor gymnázia v Banskej Bystrici, potom rímskokatolícky kaplán v Handlovej a v Žarnovici, 1854 farár v Žiari nad
Hronom. Posledné roky života strávil v Banskej Bystrici ako prelát –
kanonik.
Činnosť a dielo:
V roku 1948 – 1849 sympatizoval s maďarskou revolúciou. Po porážke
košútovcov musel opustiť gymnázium a venoval sa len pastoračnej
činnosti. V tomto období sa ho ujal biskup Štefan Moyses, ustanovil ho
za farára v svojom sídle vo Svätom Kríži nad Hronom. Práve pod jeho
vplyvom nastal u M. Hyroša prerod a pridal sa k slovenskému hnutiu.
Neskôr zastával viaceré funkcie na biskupskom úrade a aj po smrti Š.
Moysesa zostal na strane slovenského národného pohybu.
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Zapisovateľ a autor správ o stoličných zasadnutiach do Štúrových
Slovenských národných novín, autor dvoch príležitostných básní na
počesť Štefana Moysesa. Publikoval v časopise Cyrill a Method
a v Pešťbudínskych vedomostiach. Zakladajúci člen Muzeálnej
slovenskej spoločnosti.
Zomrel 2. 8. 1908 v Banskej Bystrici.
190. výročie narodenia, v auguste 105. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník II (1987), s.454.
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 21-22)
17. 12. 2003 v Bratislave zomrel Karol Ladislav Zachar, vlastným menom Karol
Legény, režisér, herec, scénický výtvarník, pedagóg. Karol L. Zachar
mal iba štyri roky, keď mu zomrela matka. Otec sa druhýkrát oženil, no
rodičia dali všetky štyri deti do sirotinca. Meno Zachar si dal práve po
mame. Študoval na Českém vysokém učení technickém v Prahe, na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1942
absolvoval štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.
Pôsobiská K. L. Zachara – od roku 1939 člen, od 1965 režisér činohry
Slovenského národného divadla v Bratislave. V rokoch 1942 – 1956
pedagóg Štátneho konzervatória, 1950 – 1956 externý, 1956 – 1983
interný pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku
1959 docent, 1969 profesor.
Činnosť a tvorba:
Svoj rozvetvený talent uplatnil v niekoľkých umeleckých oblastiach –
herectvo, réžia, scénické výtvarníctvo, kresba, folklór, výchova
umeleckého dorastu. Vyrastal v rodine zanietených divadelných
ochotníkov. Už ako dieťa sa venoval ochotníckemu divadlu v Babinej,
Sáse, ako stredoškolák v Banskej Bystrici a počas vysokoškolských
štúdií v Prahe. Do činoherného súboru nastúpil ako poslucháč herectva
1. ročníka konzervatória a už v začiatkoch svojho pôsobenia na
profesionálnej divadelnej scéne upútal svojimi presvedčivými
realistickými kreáciami. Mal neobyčajne zafarbený hlas, čo mu
umožňovalo stvárňovať už v aj mladom veku postavy starcov, múdrych
deduškov ap. Jeho divadelný prejav v hrách slovenských klasikov
i súčasných dramatikov výrazne prispel k formovaniu osobitého
národného charakteru slovenského herectva.
Režíroval hry slovenských dramatikov a tiež hry svetovej, prevažne
klasickej dramatiky.
Pre takmer všetky inscenácie, ktoré režíroval, si sám navrhoval
kostýmy, niekedy sám zhotovoval i rekvizity, v počiatočnom období
režijnej tvorby autor scénických návrhov. Svoje výtvarné nadanie
uplatnil aj ako karikaturista a maskér (túto disciplínu prednášal na
konzervatóriu VŠMU).
Ako pedagóg vychoval viacero hereckých generácií. V Národním
divadle v Prahe pohostinsky naštudoval niekoľko divadelných hier
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a Suchoňovu Krútňavu. Z francúzštiny preložil Moliérovho Georgea
Dandina a La Fontainovu Čarovnú čašu.
Hral aj vo filmoch, tu pôsobil aj ako výtvarný poradca a navrhovateľ
kostýmov. Ako režisér a herec sa uplatnil aj v rozhlase.
V roku 1978 nakrútila o ňom režisérka Z. Buzgovičová medailón s
názvom Karol L. Zachar.
Ocenenia:
Národná cena (1949, 1950), Štátna cena (1951), zaslúžilý umelec
(1966), Štátna cena K. Gottwalda (1967), Rad práce (1969), národný
umelec (1978).
Divadelné roly (výber):
Pred západom slnka (1939, Immoos); Hra lásky a náhody (1940, Pán
Orgon); Viliam Tell (1942, Itel Reding); Mína z Barnhelmu (1942, Just);
Messinská nevesta (1944, Diego).
Najdúch (1940, Chruňo); Kocúrkovo (1940, 1953 Tesnošil Jánoš);
Bačova žena (1941, Bača Martin); Drotár (1942, Mathias Dobosi);
Mravci a svrčkovia (1943, Ondrej Píšťalka); Meteor (1945, Adam);
Bašta (1948, Andreas, Andrej Sutoris, Ondrej Švec); Buky podpolianske
(1949, Mišo Fekiač); Horúci deň (1951, Matúš); Statky-zmätky (1955,
Jano Ľavko); Inkognito (1959, 1964, Potomský); Hľadanie v oblakoch
(1960, Adam).
Mizantrop (1940, Oront); Sen noci svätojánskej (1942, Klbko); Rozbitý
džbán (1943, Adam); Zdravý nemocný (1943, Tomáš Diafoirus);
Mirandolína (1944, Markíz di Forlipopoli); Mnoho kriku pre nič (1944,
Psotník); Lakomec (1944, Harpagon); Don Gil (1945, Caramauchel);
Tartuffe (1946, Orgon); Vlci a ovce (1947, V. N. Čugunov); Moskovský
charakter (1949, F. S. Grinev); Hamlet (1950, Polonius); Rodina (1951,
Kuzma Ivanovič); Pán Jowialski (1956, Pán Jowialski); Veselé panie z
Windsoru (1958, 1963, Simple); Vejár (1961, Gróf di Rocca Marina);
Revízor (1962, A. F. Ľapkin-Ťapkin); Čo len chcete (1962, Ondrej);
Nový Figaro (1963, Antoine).
Tanec nad plačom (1943, 1957, Barnabáš); Meštiaci (1946, Perčichin);
Na posiedkach s čertom (1946, Otec Školastykus); Kremeľský orloj
(1947, Hodinár); Rok na dedine (1948, Matej Tutura); Surovô drevo
(1954, Jaškuliak); Bačova žena (1963, Starý Bača Mrnčo); Hamlet
(1964, Prvý hrobár); Figarov rozvod (1983, Antonio).
Divadelná réžia (výber):
Sen noci svätojánskej (1942, asistent J. Jamnického);
Messinská nevesta (1944); Meštiaci (1946); Na posiedkach s čertom
(1946); Kde bolo, tam bolo (1947); Škola žien (1948); Rok ne dedine
(1948); Statky-zmätky (1950, 1955); Veselé panie z Windsoru (1954,
1958, 1963); Inkognito (1959, 1964); Meštiak šľachticom (1960); Vejár
(1961); Bačova žena (1963); Krútňava (1965, SND).
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Sen noci svätojánskej (1965); George Dandin (1981); Svokrovia (1971);
Sluha dvoch pánov (1975); Učiteľ tanca (1966); Cyrano z Bergeracu
(1967); Strach z pekla (1968); Rozlúčka v júni (1971); Búrka (1972);
Lampáš (1973); Na skle maľované (1974, 1981); Kráľ jeleň (1978).
Najdúch (1966); Marína Havranová (1968); Herodes a Herodias (1970);
Dobrodružstvo pri obžinkoch (1970); Ženský zákon (1974); Geľo
Sebechlebský (1979).
Fimové roly (výber):
Bílá tma (1948); Vlčie diery (1948); Nástup (1952); Kozie mlieko (1950);
Rodná zem (1953); Jánošík (1962 – 63); Pacho, hybský zbojník (1975);
Otec ma zderie tak či tak (1980); Rok na dedine (1958, aj réžia
s Martinom Ťapákom); Začiatok sezóny (1988).
Karikatúra:
Slovenskí divadelníci v kresbách Karola L. Zachara (1956, karikatúry
hercov).
Narodil sa 12. 1. 1918 v Antole (dnes Svätý Anton).
10. výročie úmrtia, v januári 95. výročie narodenia
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2 (1990), s. 565-566.
19. 12. 1958 sa v Bratislave narodila Anna Čemická, akademická maliarka. Tu
v roku 1984 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení – odbor
reštaurovanie maľby. Spočiatku sa venovala rovnakou mierou
reštaurovaniu obrazov a pamiatok a maľbe, neskôr viac maľbe. Po
štúdiách sa na štyri roky presťahovala do Kremnice a v 90-tom roku sa
opäť vrátila do rodného mesta. Avšak do Kremnice sa vracala a stále
vracia, je to jej hlavný zdroj inšpirácie. Vznikajú tu maľby a skice
ovplyvnené čarovnou dramatickosťou a poetickou atmosférou krajiny
Kremnice a jej okolia. Jej tvorba je naplnená hlbokou láskou k prírode.
Je to cesta od študijných prác ku zblíženiu sa s krajinou a lesom, ktorý
je akýmsi meradlom pravdivosti a hĺbky myšlienky. Les a strom sú pre
ňu vyjadrenie energie a sily. Od roku 1995 značný podiel v jej tvorbe
získava prvok fantázie. Citlivo nahliada za hranice zmyslovo
postrehnuteľného sveta. Od roku 2000 obohacuje štruktúru obrazu
rozmanitými semiotickými znakmi. Prechádza aj k nefiguratívnym
formám. Z maliarskych techník používa sprvu temperu, akvarel, sčasti
olej, neskôr začína experimentovať, do obrazu integruje tmel, rôzne
materiály, až kombinuje najrôznejšie techniky. Stvárňuje len témy, ktoré
má prežité a sú výrazom jej vnútra.
55. výročie narodenia
Autorka príspevku Anna ČEMICKÁ.
19. 12. 1968 sa v Bratislave narodil Marek Ormandík, akademický maliar, syn
Milana Ormandíka, kremnického sochára a Aleny Ormandíkovej,
dlhoročnej odbornej pedagogičky na SUPŠ v Kremnici (teraz SŠÚV).
V rokoch 1975 – 1983 navštevoval II. základnú deväťročnú školu
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v Kremnici, 1983 – 1987 Strednú umelecko-priemyselnú školu
v Bratislave, odbor propagačná grafika, v rokoch 1987 – 1993 v štúdiu
pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore
voľná grafika a knižná tvorba (doc. Lebiš, prof. Rumanský, prof. Kállay).
Tvorba:
Tvorí v oblasti maľby, kresby, sochy, grafiky, ilustrácie, grafického
dizajnu.
Dôležité profilové výstavy:
1991 Galéria ARPEX, Bratislava (s Červeňom a Malíkom);
1992 Turčianska Galéria, Martin (s Červeňom a Malíkom)
Galéria mladých, Nitra
Galerie Der kunststudenten, Viedeň, Rakúsko
1993 Galéria Nova, Bratislava
Štúdio S, Bratislava (s bratmi Augustínovcami)
1994 Galéria Nova, Bratislava
Umelecká Beseda Slovenska, Bratislava, “Mladí 94”
Umelecká Beseda Slovenska, Bratislava, “Stretnutie generácií”
Galéria Zdenka, Sogne, Nórsko
1995 GMB, Mirbachov palác, Bratislava, “6+7”
1996 Galéria Nova, Bratislava, “Salome &“ (s otcom Milanom
Ormandíkom)
1997 Galéria mesta Blansko, Česká republika (s Milanom
Ormandíkom)
NBS - Múzeum mincí a medailí, Kremnica – galéria “Salome &“
(s Milanom Ormandíkom)
Stará radnica, Bratislava, “Európske paralely“
1998 Galéria Michalsky dvor, Bratislava
1999 Cite Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko
2000 Galéria Michalský dvor, Bratislava (s Malíkom)
2002 Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko “Kristove roky”
2003 Galéria Michalský dvor, Bratislava (s Milanom Ormandíkom)
NBS - Múzeum mincí a medailí, Kremnica – galéria (s Milanom
Ormandíkom)
Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš (s Milanom
Ormandíkom)
Galéria Nova, Bratislava, “Inferno”
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2004 Oravská galéria, Dolný Kubín (s Milanom Ormandíkom)
Nitrianska galéria, Nitra (s Milanom Ormandíkom)
Turčianska galéria, Martin (s Milanom Ormandíkom)
Porto Sant Elpidio, Taliansko
Galéria Via larga, Florencia, Taliansko “Talianske inšpirácie”
(s Igorom Rumanským, Vladimírom Gažovičom a Milanom
Ormandíkom)
2005 Divadlo Bezzábradlí, Praha, Česká reublika,“ Divadelné plagáty”
Galéria SPP, Bratislava, “Malé veci”
Slovenský inštitút Varšava, Poľsko, “Otec a syn” (s Milanom
Ormandíkom)
Galéria u Sediaceho anjela, Kežmarok, “Anjeli a...”
Štúdio L+S, Bratislava, “Polčas rozpadu”
2006 Danubiana, Čunovo, “Nové veci”
Slovenský inštitút, Berlín, Nemecko, “Hlava”
Mestské múzeum a galleria, Svitavy, Česká republika, “Hlavy”
Spišké múzeum, Levoča,
2007 Slovenský inštitút, Viedeň, Rakúsko, “Hlava”
Bibiana, Bratislava, “Čudá hravé v mojej hlave”
Mestská knižnica, Piešťany, “Čudá hravé v mojej hlave”
Slovenský inštitút, Rím, Taliansko, “Obrazne” (s Milanom
Ormandíkom)
Galéria Prokop, Pezinok, “Ahoj Pišta” (s Milanom Ormandíkom)
Mestská galéria, Tula, Rusko,“Otec a syn” (s Milanom
Ormandíkom)
Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, “Danteho
peklo…”
2008 Oravská galéria, Dolný Kubín, “Maľba”, (s Dávidom Čárskym)
Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, “Kresmaľby”
Kosovelov dom, Sežan, Slovinsko, “Danteho peklo…”
Dom umenia, Bratislava, “Veľké veci”
Ex Café, Bratislava, “Malé veci”
2009 GUBA, Bratislava, "Veľké veci II."
2010 Galéria SVU (budova UBS), Bratislava, "Očistec"
Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, "Očistec"
Galéria Viso Art, Plzeň, Česká republika, "Výber"
2011 Ateliér - Vote, Viedeň, Rakúsko, "Prosba"
Prešov, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Bratislava,
"Hrana tour"
Galéria U krále, Olšany, Česká republika, "Brechot"
2012 Rumanský art centre, Liptovský Mikuláš, "Ilustrácie"
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Galéria sv. Krševana, Šibenik, Chorvátsko, "Vau, vauu, vuf"
Ateliér M.O., Záhorská Bystrica, "K.a.l.v.á.r.i.a."
Galéria mesta Bratislava, Pálffyho palác, "Svätí za dedinou" +
"Pochod"
Divadlo Bolka Polívku, Brno, Česká republika, "K.a.l.v.á.r.i.a."
2013 Galéria Sumec, Bratislava
Galéria kritikov, Praha, Česká republika "Purgatorio"
Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, "Pražský výber"
NBS - Múzeum mincí a medailí, Kremnica – galéria, "M&M
Ormandík" (s Milanom Ormandíkom)
Galéria u anjela, Kežmarok, "Mytobiblia"
ateliér MO, Záhorská Bystrica, "Bazart 6"
Dôležité skupinové výstavy:
1990 GMB, Pállfyho palác, Bratislava, “Výstava študentov VŠVU”
Figures Futur, Montreuil, Francúzsko
1991 Brno Art 91, Česká republika
Galerie Behémót, Praha, Česká republika
1992 Ružinov, Bratislava, “Big Night”
1993 GMB, Mirbachov palác, Bratislava, “Bienále knihy” + diplomová
práca
1994 Opatija, Chorvátsko, “Mandrač 94”
Mánes, Praha, Česká republika, ”Slovenská grafika”
Banská Štiavnica, “IV. Trienále drobnej plastiky a kresby”
1995 Cagnes su Mer, Francúzsko, “27 medzinárodný festival maľby”
Ljublana, Slovinsko, “Bienále grafiky”
Turčianska galéria, Martin, “Bienále knihy”
Zürich, Švajčiarsko, “Slovenské výtvarné umenie”
Nova, “Vianočná výstava”
1996 Hodonín, Česká republika, ”Mladé setkání”, (1997 - Rakúsko)
Nova, “Vianočná výstava”
Brno, Česká republika, “Bienále užitého umenia”
1998 Washington, Montreal, USA, Kanada, “Súčasné slovenské
umenie”
Hodonín, Česká republika, ”Mladé setkání”
2000 Paríž + Normandia, Francúzsko “Slovenské výtvarné umenie”
Cite Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko “L’Art Slovaque”
2001 Košice, “Tucet - 12 figurálnych maliarov”
Banská Štiavnica, “VI. Trienále drobnej plasiky a kresby”
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Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko, “Ars et vino”
2003 Slovenský inštitút, Praha, Česká republika, “Ars et vino”
2004 Slovenský inštitút, Rím, Taliansko, “Ars et vino”
2005 Cite Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko “Slovenské
umenie”
2006 Banská Štiavnica, “VII. Trienále drobnej plastiky a kresby”
2008 Galéria APA, Budapešť, Maďarsko, “Via lucis”
Marbella, Španielsko, “Slovenské umenie”
2009 Galéria kritikov, Praha, Česko, "3. kapitola so súčasného
slovenského umenia"
Galéria PF, Bratislava, "Via Lucis"
Galéria Prokop, Pezinok, "Návrat do krajiny"
Tokio, Japonsko, "Študenti Dušana Kállaya”
2010 OCCCA, Santa Ana, USA, "After Hours”
Art House, Damašok, Sýria, "Danubiana v Damašku”
Galéria mesta Bratislava, Bratislava, "Mladá maľba"
2011 Cite Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko “Slovenské
umenie”
2012 Dom umenia, Bratislava "Slovenské umenie v Cite des Arts"
Galéria Danubiana, Čunovo, "Pocta Prachenskému"
Galéria Danubiana, Čunovo, "Beautiful art"
2013 Galéria Makek, Rab, Chorvátsko
Sympóziá:
1996 Valtice, Česká republika, “Veľký formát”
1998, 99, 00, 02, 04, 08,13 Tvorivé pobyty v Cite Internationale des Art,
Paríž, Francúzsko
2002 Sympózium, Dolný Kubín, “Strih na krajinu”
2007 Maliarske sympózium, Škocjan, Slovinsko
2008 Maliarske sympózium, Mojmírovce, “Víno”
Cezhraničné sympózium, Bratislava, Budapešť, Maďarsko, “Via
lucis”
2009 Maliarske sympózium, Malá Franková, "Návrat do krajiny"
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2011 Maliarske sympózium, Mojmírovce, "Prezidenti"
2012 Maliarske sympózium, Mojmírovce, "Prezidenti"
2013 Sympózium, Rab, Chorvátsko
Ocenenia:
1994, 95, 97, 01, 06, 08 Ocenenia v súťaži o najkrajšiu knihu roka na
Slovensku
1994 Hlavná cena za maľbu, Mandrač 94, Opatija, Chorvátsko
1995 Hlavná cena za ilustráciu, Martin, Bienále knihy
2006 Aurel, cena za najlepší obal CD roku
2007 Meulensteen art award
2008 Cena Martina Benku
Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
2009 Prvá špeciálna cena poroty, Premio internationale d-'arte San
Crispino, Taliansko
2010 Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
2011 Krištáľové krídlo, cena za umenie
Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
2013 Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
Dôležité publikácie:
Lawrence Ferlinghetti, „I am waiting”, ilustrácie a spolupráca na
grafickom dizajne, 1998, vydavateľstvo Silberman
Dante Alighieri, „Peklo”, ilustrácie, 2005, spoločnosť Dante Alighieri
Bratislava
Jiří Olič, Peter Michalovič, Ľudo Petránsky ml., „Marek Ormandík –
Polčas rozpadu”, malá monografia, 2005, Edition Ryba
Omar Chajjám, „Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti”, ilustrácie, 2006,
Edition Ryba
Milan Lasica, „Milanchólia”, ilustrácie a grafický dizajn, 2008,
Vydavateľstvo SLOVART
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Peter Kollár, „Under My Spell“, ilustrácie a grafický dizajn, 2009, Pavián
records Publishing
Tomáš Janovic, Milan Lasica, Pavel Vilikovský, „Tri kostoly”, ilustrácie a
grafický dizajn, 2009, vydavateľstvo Marenčin PT
Peter Michalovič, Tomáš Janovic, „Veľké veci Mareka Ormandíka”,
monografia, 2010, Vydavateľstvo SLOVART
Jiří Olič, Milan Lasica, Martin Gerbóc „Očistec Mareka Ormandíka”,
monografia, 2010, Vydavateľstvo SLOVART
Tomáš Janovic, Milan Lasica, Pavel Vilikovský, „Tri lásky”, ilustrácie
a grafický dizajn, 2010, vydavateľstvo Marenčin PT
45. výročie narodenia
Informácie o sebe poskytol Marek Ormandík.
Ormandík, Marek. In: Marek Ormandik [online]. [cit. 2013-11-18].
Dostupné z:
http://www.marekormandik.eu/about-me
20. 12. 1868 v Banskej Štiavnici zomrel Alexander Paulíni,, mineralóg, hutník.
V rokoch 1850 – 1854 študoval baníctvo a hutníctvo na Baníckej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho pôsobiská – v rokoch
1857 – 1866 asistent na Katedre mineralógie, geológie a paleontológie,
1866 – 1868 na Katedre hutníctva a skúšobníctva, 1867 – 1868
suplujúci profesor hutníctva a dočasný vedúci Katedry hutníctva
a skúšobníctva na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Činnosť:
Venoval sa problematike lesníctva – štatistike a prevádzkovým
pomerom banských lesov. Zaoberal sa otázkami udržiavania vlahy
v lesoch, výskytu nových druhov rastlín a pokusmi o zvyšovanie
trvanlivosti dreva pomocou impregnácie. Neskôr sa preorientoval
na chemický výskum minerálov. Jeho najvýznamnejšou prácou bol
mineralogický rozbor nového minerálu z Kremnice, ktorý pomenoval
na počesť svojho bývalého profesora J. Peťka pettkoitom (neskôr sa
zistila jeho totožnosť s voltaitom).
Narodil sa 11. 2. 1831 v Kremnici.
145. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník IV (1990), s. 408.
20. 12. 1908 sa V Horných Opatovciach (zaniknutá obec) narodil Ján Skladan, kňaz,
osvetový pracovník. Po skončení bohosloveckých štúdií bol 18. 12.
1932 v Banskej Bystrici vysvätený za kňaza. Človek citlivej básnickej
duše.
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Činnosť, zásluhy a dielo:
Vo svojich pôsobiskách prispieval k zvyšovaniu kultúrnej úrovne.
Zakladal divadelné krúžky, napríklad v Trubíne. Nacvičil veľký počet
divadelných hier. Najväčší úspech mal s hrou Jánošík (autor Mahen),
s ktorou sa zúčastnil v Martine na súťaži amatérskych divadiel a so
svojím súborom tam získal druhé miesto.
Autor jednoaktovky Šarkan nad Prochotom (1934), zdramatizoval
Hájnikovu ženu a písal príležitostné básne.
Matičiar a prispievajúci člen národopisného oddelenia Slovenskej
akadémie vied.
Počas vojny pomáhal partizánom. V roku 1945 vyslobodil z gestapa
v Kremnici asi štyridsať zajatých Prochťanov a zabránil
odtransportovaniu približne pätnástich Trubínčanov do Nemecka.
Zomrel 22. 11. 1986 v Prochote (tu je aj pochovaný).
105. výročie narodenia
MINKA, Jozef, 2005. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia,
s. 96.
21. 12. 1888 v Budapešti (Maďarsko) zomrel Viliam Žigmondy, banský inžinier,
hydrogeológ. Študoval na ev. lýceu v Bratislave, na gymnáziách
v Skalici a v Komárne, v Bratislave, v rokoch 1838 – 1842 na Baníckej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho pôsobiská – v roku 1842
praktikant banskomeračského úradu v Štiavnických Baniach, 1843 –
1844 vedúci na šachte Ferdinand, neskôr pracovník ústredného
banského riaditeľstva dvorskej komory vo Viedni, správca uhoľných
baní v Domane (Rumunsko), 1846 – 1848 banský riaditeľ a banský
správca, 1848 – 1849 dočasný vedúci železiarne v Reşiţi. V období
rokov 1849 – 1850 bol v Olomouci osem mesiacov väznený za účasť
v revolúcii, 1850 – 1851 po prepustení zo štátnych služieb banský
správca v Reşiţi, neskôr poradca majiteľa uhoľných baní A. Móritza vo
Viedni, správca jeho uhoľných baní v Anavölgy, odborný poradca na
novozriadenom úrade pre banskú agendu, vedúci vlastného podniku
pre hlbinné vŕtanie v Budapešti.
V roku 1868 dostal rytiersky kríž Františka Jozefa, 1872 kráľovský
radca, 1878 francúzsky rytiersky kríž Čestnej légie za statočnosť, 1884
čestný občan Banskej Štiavnice a Banskej Belej.
Činnosť a zásluhy:
Geológ, paleontológ, expert v hlbinnom vŕtaní a hĺbení artézskych
studní, v uhoľnom vrtnom prieskume a v navrtávaní minerálnych
a termálnych prameňov.
Na Slovensku robil vrty v Herľanoch, v Jasove, v kúpeľoch Gánovce
a v roku 1882 vo Vyhniach sa mu vrtom podarilo získať dvojnásobné
množstvo termálnej vody.
V roku 1879 sa zúčastnil na sanácii poklesu povrchu Kremnice vplyvom
jej poddolovania. Z jeho iniciatívy sa uskutočnil v roku 1885 banícky
kongres v Budapešti. Vypracoval predpisy týkajúce sa starostlivosti
o starých baníkov, o ich vdovy a siroty, na jeho podnet na univerzite
v Budapešti zriadili katedru paleontológie.
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Člen mnohých významných spoločností a spolkov v Maďarsku, v roku
1875 člen poslaneckej snemovne za Banskú Štiavnicu a Banskú Belú.
Narodil sa 14. 5. 1821 v Bratislave.
125. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník VI (1994), s. 497-498.
24. 12. 1888 sa v Kremnici narodil Gejza Angyal, maliar, grafik, výtvarný pedagóg.
Syn Vojtecha Angyala. V roku 1906 maturoval na reálnom gymnáziu
v Kremnici, 1906 – 1911 študoval na Vysokej škole výtvarných umení
v Budapešti (prof. I. A. Révesz, A. Edvi-Illés, V. Olgyay), v roku 1910
získal diplom profesora kreslenia. V rokoch 1910 – 1911 získal
štipendium a zostal na Révészovej škole. Jeho pôsobenie – v rokoch
1911 – 1913 žil v Kremnici, v roku 1913 absolvoval polročný študijný
pobyt v Mníchove, 1914 – 1919 profesor na Štátnej kovorobnej
priemyselnej škole v Banskej Bystrici a v roku 1919 sa natrvalo usadil
v Kremnici, kde sa venoval výlučne výtvarnej tvorbe a v rokoch 1934 –
1935 učil na reálnom gymnáziu v Kremnici.
Tvorba:
Autor olejomalieb, kresieb, leptov, grafík, plagátov, diplomov. Námety
pre svoju tvorbu čerpal z prostredia Banskej Bystrice a Kremnice.
Autor cyklu veľkorozmerných leptov, námetovo sa viažucich na život
kremnických baníkov. V Banskej Bystrici počas vojnových rokov vytvoril
kresby a skice starých banskobystrických dvorov, postáv na jarmokoch,
výjavov z práce remeselníkov a olejomalieb. V období rokov 1919 –
1939 maľoval obrazy s námetmi baníkov, baníckej práce a panorámy
Kremnice, pri ktorých použil vedutový spôsob zobrazovania. V jeho
grafike a maľbách sa často opakujú motívy kremnických uličiek
a historických architektonických pamiatok. Počas II. svetovej vojny
komponoval apokalyptické vidiny skazy rodného mesta. Po oslobodení
sa zapojil do verejného života, maľoval plagáty, diplomy a vrátil sa
k baníckej téme.
Tvorba (výber):
Garbiari I. (1911, lept); Garbiari II (1911, lept); Hlava baníka (1911,
kresba čiernou a bielou kriedou); Kremnický zámok (1911, lept); Tmavý
dvor (1911, lept); Baníci (1920, olej); Dvíhajúci muž (1922, kresba
červenou rudkou); Ťahajúce postavy (1922, kresba červenou rudkou);
Bača s gajdami (1923, olej); Dvaja baníci (1926, olej); Muž pri obede
(1928, kresba červenou rudkou); Žena s košom (1928, kresba červenou
rudkou); Baníci idúci z práce (1930, olej); Baník (1930, olej); Z práce
(1930, olej); Baník s hutníkom (1934, kresba červenou rudkou); Zabitý
bojovník (1939, kresba červenou rudkou); Zúfalá žena (1939, kresba
červenou rudkou); Kremnica smerom na juh (1940, olej); Matka (1940,
kresba hnedou rudkou); Kone na kremnickom trhu (1941, olej); Útek
(1941, olej); Ženský portrét (1943, olej); Kone I (1944, perokresba); V
kremnickej šachte (1949, olej).
Výstavy:
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Individuálne: Banská Bystrica, Bratislava, Ostrava, Bojnice.
Kolektívne – domáce: Praha, Bratislava, Žilina, ďalej všetky
reprezentačné výstavy Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Zväzu
československých výtvarných umelcov.
Kolektívne – zahraničné: Budapešť, Paríž, Varšava, Viedeň, severské
štáty.
Študijné cesty:
Navštívil Taliansko (1922 a 1928); Holandsko, Švédsko a Nórsko
(všetky v 1923); Paríž (1925 a 1931).
Členstvo v organizáciách:
Čestný člen Sociéte nationale des beaux-arts v Paríži, člen Maďarskej
spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie v Bratislave, člen Jednoty
výtvarných umelcov Slovenska, člen Umeleckého spolku v Bratislave,
člen Syndikátu výtvarných umelcov v Prahe, člen Kazinciho spoločnosti
v Košiciach.
Zomrel 23. 9. 1956 v Kremnici.
125. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 67-68.
Gejza Angyal 1888 – 1956 : maľba. Grafika. Kresba. 1973. Banská
Bystrica: Oblastná galéria.
Zaujímavosť:
Ďalšou osobnosťou medzivojnového obdobia v kremnickom lyžovaní
bol nesporne akademický maliar Gejza Angyal. Jeho pôsobenie
v meste je dostatočne zdokumentované hlavne z pohľadu umeleckej
veľkosti jeho maliarskej tvorby. Je však potrebné doplniť, že bol
aktívnym lyžiarom (nie je však známe, či aj v mladosti pretekal). Pre
rozvoj lyžovania však priniesol mimoriadne vklady projektovaním
lyžiarskych mostíkov a spoluprácou s kremnickým výrobcom lyží
Meszárošom pri skvalitňovaní tvarov lyží. Jeho maľované plagáty
propagujúce Kremnicu ako „slovenský Semmering“ (na jednom z nich je
aj lyžiarsky mostík) vydané vo veľkom množstve koncom 30-tych rokov
20. storočia, dokumentujú vysokú úroveň propagácie mesta Kremnica v
tomto období.
BERČÍK, Peter, 1999. Osobnosti kremnického športu [interný materiál],
s. 3-4.
25. 12. 1568 sa vo Wetzschau (Nemecko) narodil Ján Bocatius, básnik, diplomat,
historik.
Študoval na gymnáziu v Drážďanoch a iných nemeckých stredných
a vysokých školách, od roku 1951 v Kremnici, 1596 magister na
wittenberskej univerzite. Jeho pôsobiská – učiteľ v Banskej Štiavnici,
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na Spiši, v Prešove, 1599 rektor mestskej školy v Košiciach, potom člen
mestskej rady, notár, 1603 – 1604 richtár. V rokoch 1606 – 1611 bol
väznený v Prahe. Nasledovalo sedemročné pôsobenie ako učiteľa
a vydavateľa v Košiciach, od roku 1618 knihovník v Albe Iulii.
Činnosť, zásluhy a tvorba:
Ako priekopník reformácie na východnom Slovensku sa dostal do
rozporov s viedenskými katolíckymi a vojenskými kruhmi. Zapojil sa do
Bočkajovho povstania. Cisárske orgány ho odsúdili na doživotie
a uväznili ho na Pražskom hrade. Pravdepodobne na príhovor
uhorských politických kruhov dostal od cisára milosť a vrátil sa do
Košíc, kde pôsobil ako básnik.
V roku 1618 sa pridal ku G. Bethlenovi a ten ho vymenoval za tajného
radcu.
Ako pedagóg sa usiloval výchovu mládeže zamerať na praktický život
v politickej a hospodárskej oblasti.
Od 1594 zverejňoval latinské básne, v ktorých nepriamo uplatňoval aj
svoje pedagogické názory a ohlasy na problémy tej doby.
Autor oslavných, spomienkových a príležitostných básní.
Vydával a prekladal diela iných autorov. K jeho ostatným dielam patrí
nemecká veršovaná Olympias carceraria, v ktorej opísal pobyt
v pražskom vedení. Vojtech Mihálik preložil do slovenčiny jeho báseň
o Vysokých Tatrách.
Zomrel 31. 10. 1621 v Uherském Brodě (Česko).
445. výročie narodenia
Slovenský biografický slovník I (1986), s. 269.
27. 12. 1738 sa v Banskej Štiavnici narodil Štefan Sabel, matematik, fyzik a učiteľ.
Študoval v Banskej Štiavnici, v Bratislave a na univerzite v Strasbourgu.
Pôsobenie Š. Sabela – od 1767 profesor matematiky a fyziky na
evanjelickom lýceu v Bratislave, 1767 – 1771 jeho subrektor a 1771 –
1802 konrektor.
Činnosť a zásluhy:
Na základe najnovších vedeckých poznatkov v rámci fyziky prednášal
mechaniku, optiku, termiku, magnetizmus, elektrinu, chémiu, kapitoly
o Zemi a ovzduší. Vynikajúci pedagóg, vychoval novú progresívnu
generáciu učiteľov – fyzikárov, ktorí v prvej polovici 19. storočia
pozdvihli na vysokú úroveň vyučovanie fyziky na evanjelických školách
v Uhorsku.
Zomrel 12. 6. 1803 v Bratislave.
275. výročie narodenia, v júni 210. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 164.
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BEEZZ PPRREESSNNÝÝCCHH DDÁÁTTUUM
MO
OV
V
v roku 1706 alebo 1718 sa vo Viedni narodil Anton Schmidt, maliar.
Začiatkom 30. rokov 18. storočia študoval na výtvarnej akadémii vo
Viedni, kde bol pravdepodobne žiakom J. L. Krackera. Od konca 40.
rokov pôsobil na Slovensku.
Dielo:
Odchovanec rakúskej maliarskej školy ovplyvnený benátskym
a neapolským maliarstvom. Tvorbou fresiek má významnú účasť na
formovaní neskorobarokového výtvarného prejavu na strednom
Slovensku.
Autor fresiek, oltárnych obrazov, portrétov, návrhov slávobrán.
Na Slovensko ho pozvali asi banskoštiavnickí jezuiti, ktorí ho poverili
vyhotovením výzdoby Kalvárie. Od roku 1749 je doložená jeho účasť
(najprv so Stanettim) na výzdobe kostola a kláštora piaristov v Prievidzi,
výzdobu dokončil až dodatočne dodanými obrazmi Štrnásti svätí
pomocníci (1756) a Panna Mária (1768). Pravdepodobne 1751 – 1752
pracoval aj pre grófa Š. Koháriho (fresky kaplnky kaštieľa vo Svätom
Antone). Autor návrhov slávobrán v Banskej Štiavnici a v Kremnici.
V roku 1757 naposledy doložený v Prievidzi. Koncom 50. rokov vytvoril
nástenné maľby kremnického farského kostola. V roku 1766 nástennú
maľbu farského kostola v Banskej Bystrici.
Po tomto období nie je jeho činnosť doložená archívnym materiálom,
pripisujú sa mu však viaceré diela, predovšetkým v Banskej Štiavnici.
Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenského banského múzea
v Banskej Štiavnici.
Fresky:
nástenná výzdoba prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého (Svätý
Anton); výzdoba fasády jezuitského kláštora (Banská Štiavnica);
Oltárne obrazy:
Archanjel Michal v boji s diablom (olej, katolícky kostol Dobrá Niva); Sv.
Anna vyučuje Pannu Máriu (olej, kostol hieronymitov Štiavnické Bane);
Sv. Hieronym a bl. Pietro Giambacurta z Pisy (olej, hieronymitov
Štiavnické Bane); Sv. Jozef s Ježiškom (olej, jezuitský kostol Banská
Štiavnica); Sv. Anton Paduánsky (olej, rímskokatolícky kostol Detva);
Portréty:
Sv. Jozef Kalazanský (Vlastivedné múzeum Bojnice); Ján Andrej
Sonnau; Ján František Tauren; Ján Nepomuk Mitrovský z Nemyšle; Ján
Wendenstein; Jozef Andrej Václav Sternbach; Ľudovít Albert Thavonat
(všetky v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici);
Zomrel okolo roku 1783.
Asi 295. výročie narodenia a 230. výročie úmrtia
Slovenský biografický slovník V (1992), s. 223-224.
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