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Úvod 

 

Milé kolegyne, 
 

    s jesenným vydaním Metodického listu sa Vám prihovárame v tomto roku po druhýkrát. V úvode 
Vám chceme dať do pozornosti informácie o dotačnom systéme knižníc, ktorý je uvedený na webovej 
stránke Fondu na podporu umenia. Minuloročný Program 6 je zmenený na Program 5. Všetky 
podrobné informácie spolu s jednotlivými výzvami o možnosti podávanie projektov sú uvedené na 
webovej stránke www.fpu.sk.  

     Ďalej pridávame informácie o významných podujatiach, ktoré sa uskutočnili v druhom polroku 
v Záhorskej knižnici v Senici. V októbri sa uskutočnil ôsmi ročník obľúbenej čitateľskej ankety Kniha 
Záhoria 2015 a v decembri jubilejný XXX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica 
Ladislava Novomeského.  
     V pravidelnej prílohe prikladáme Kalendárium jubilujúcich regionálnych dejateľov v prvom polroku 
2017, podľa ktorého môžete plánovať kultúrno-výchovné podujatia v budúcom roku. Medzi 
najvýznamnejšie osobnosti patrí Jozef Miloslav Hurban, ktorého si v roku 2017 pripomíname pri 
príležitosti  200. výročia od narodenia. 
 
     Záverom Vám želáme šťastné a spokojné sviatky, v Novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti, osobných i pracovných úspechov.   
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FOND NA PODPORU UMENIA 

Zmena: Dotačnému systému knižníc sa venuje Program 5 - Pamäťové a fondové inštitúcie 
  
Fond v rámci Program 5 - Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a 
fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a 
knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce 
posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii. Podpora 
je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné 
alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú 
prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o 
dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 
EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných 
poskytovateľov).  
Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umeleckej 
tvorby a ľudovej kultúry, voľno časových aktivít, interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých 
divadiel, tanečných zoskupení a galérií, aktivity národnostných menšín a znevýhodnených skupín 
obyvateľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, inštitucionálnu 
podporu subjektu, vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácii mapujúcich dejiny 
obcí, miest a regiónov, vydávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, 
vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, 
časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu 
podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.  
 
5.1 Knižnice  5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra  
                                                   5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity  
                                                   5.1.3 Akvizícia knižníc  
 

5.1 Knižnice  
 
Podprogram 5.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým 
na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných 
fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej 
republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.  
 
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra  
 
Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj knižníc a ich služieb, zabezpečenie, 
ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, 
elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov. Podpora je určená 
aj na odbornú ochranu a uloženie knižničného fondu, spracovanie, sprístupňovanie, digitalizáciu, 
reštaurovanie a ochranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, 
vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov. 
Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie 
komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu 
v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky alebo skenerov s podmienkou, že 
budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.  

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie. O predložených úplných žiadostiach 
bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná tiež pre podprogram 5.1.3, ktorá bude mať 5 členov. 
 
Podmienky  pre  poskytnutie podpory  formou dotácie  
Účel, na ktorý môže byť 
dotácia poskytnutá:  

a) realizácia odbornej činnosti knižnice,  
b) realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry,  
c) realizácia odbornej ochrany historického knižného dokumentu alebo 
historického knižného fondu,  
d) realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov 
knižníc.  
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Špecifické doklady (prílohy) 
žiadosti:  

1) kópia štatútu knižnice, ak žiadosť predkladá právnická osoba, ktorej 
organizačnou zložkou je knižnica.  
2) ak je projekt zameraný na reštaurovanie, konzervovanie a/alebo 
digitalizáciu historických knižných dokumentov, historických knižných 
fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí alebo 
slovakocikálnych dokumentov, žiadateľ prikladá:  
a) stanovisko Slovenskej národnej knižnice,  
b) digitálnu dokumentáciu, ktorá relevantne zmapuje fyzický stav 
predmetného dokumentu.  

Oprávnení žiadatelia: 334  Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky a 
musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:  
a) právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej 
republiky, 335  
b) vyšší územný celok alebo obec,  
c) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 
vyšší územný celok,  
d) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaď. je obec,  
e) občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike, 336  
f) nadácia so sídlom v Slovenskej republike, 337  
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so 
sídlom na území Slovenskej republiky, 338  
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so 
sídlom na území Slovenskej republiky, 339  
i) neinvestičný fond na území Slovenskej republiky, 340  
j) vysoká škola na území Slovenskej republiky,  
k) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizácia 
zriadená právnickou osobou zriadenou osobitným zákonom alebo 
príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou 
osobitným zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom 
kapitoly Ministerstva kultúry SR. 

Neoprávnení žiadatelia:  Podpora nie je určená subjektom, ktoré nemajú príslušnú právnu formu. 
Neoprávnenými žiadateľmi sú taktiež: a) vedecké knižnice,  
b) špeciálne knižnice okrem špeciálnych knižníc múzeí a galérií 

Minimálna výška žiadanej 
sumy a podpory na jeden 
projekt:  

1 500 EUR  

Maximálna výška žiadanej 
sumy a podpory na jeden 
projekt:  

15 000 EUR  

Výška povinného 
spolufinancovania projektu:  

5 % z rozpočtu projektu  

Najskorší termín začiatku 
realizácie projektu:  

01.06.2017  

Najneskorší termín začiatku 
realizácie projektu:  

31.12.2017  

Maximálna doba realizácie 
projektu:  

31.05.2018  

Oprávnené výdavky:  a) autorské honoráre,  
b) práce a služby vykonané na faktúru,  
c) personálne náklady,  
d) nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,  
e) služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,  
f) náklady na prepravu techniky,  
g) poistenie umeleckých diel,  
h) materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,  
i) obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.  

Neoprávnené výdavky:  Výdavky nesúvisiace s projektom a/alebo tie, ktoré sú špecifikované v 
časti 2.  
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5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity  
 
Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstav, projektov 
odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej 
gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-
spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej 
gramotnosti a podporu čítania. Podpora je určená aj na projekty celoživotného vzdelávania 
zamestnancov knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb, na projekty odborných a 
vzdelávacích podujatí pre zamestnancov knižníc (odborné konferencie, semináre, sympózia, školenia, 
kurzy, workshopy), vydávania odborných publikácií a prezentácia výsledkov prieskumov a výskumov, na 
projekty zamerané na propagáciu, marketing, informačné, edičné a publikačné aktivity.  
Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané 
výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je 
povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez 
zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.  
V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie. O predložených úplných žiadostiach 
bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov. 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie  
Účel, na ktorý môže byť dotácia 
poskytnutá:  

a) realizácia komunitných aktivít,  
b) realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť,  
c) realizácia vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov,  
d) realizácia multikultúrnych aktivít,  
e) vydávanie odborných publikačných výstupov,  
f) realizácia prezentačných aktivít,  
g) realizácia propagačných a marketingových projektov.  

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti:  Povinnou prílohou je podrobná koncepcia a štruktúra celého 
podujatia, vrátane zoznamu všetkých odborných realizátorov 
projektu (lektori, odborní pracovníci, umelci a podobne ). V 
prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného odborníka, musí to 
v prílohe jasne uviesť. V prípade projektu zameraného na 
vydanie odbornej publikácie je žiadateľ povinný predložiť v 
elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy 
projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorého vydanie 
žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe publikácie, 
pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán. Nepovinnou 
prílohou je posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne 
posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k 
žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve. 

Oprávnení žiadatelia: 341  Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej 
republiky alebo musí ísť o projekt Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc alebo o projekt Slovenskej asociácie 
knižníc a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:  
a) právnická osoba oprávnená na podnikanie na území 
Slovenskej republiky, 342  
b) vyšší územný celok alebo obec,  
c) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej 
zriaďovateľom je vyšší územný celok,  
d) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej 
zriaďovateľom je obec,  
e) občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike, 343  
f) nadácia so sídlom v Slovenskej republike, 344  
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou 
osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, 345  
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 
služby so sídlom na území Slovenskej republiky, 346  
i) neinvestičný fond na území Slovenskej republiky, 347  
j) vysoká škola na území Slovenskej republiky.  

Neoprávnení žiadatelia:  Podpora nie je určená subjektom, ktoré nemajú príslušnú 
právnu formu. Neoprávnenými žiadateľmi sú taktiež:  
a) vedecké knižnice,  
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b) špeciálne knižnice, okr. špeciálnych knižníc múzeí a galérii.  

Minimálna výška žiadanej sumy a 
podpory na jeden projekt:  

1 500 EUR  

Maximálna výška žiadanej sumy a 
podpory na jeden projekt:  

15 000 EUR  

Výška povinného spolufinancovania 
projektu:  

5 % z rozpočtu projektu  

Najskorší termín začiatku realizácie 
projektu:  

01.03.2017  

Najneskorší termín začiatku realizácie 
projektu:  

31.12.2017  

Maximálna doba realizácie projektu:  31.01.2018  

Oprávnené výdavky:  a) autorské honoráre, b) práce a služby vykonané na faktúru,  
c) personálne náklady,  
d) nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,  
e) nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,  
f) nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,  
g) služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,  
h) cestovné náklady, i) ubytovanie,  
j) náklady na prepravu techniky,  
k) polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických 
publikácií, l) propagačné materiály a publicita,  
m) poistenie umeleckých diel,  
n) materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu 
projektu.  

Neoprávnené výdavky:  Výdavky nesúvisiace s projektom a/alebo tie, ktoré sú 
špecifikované v časti 2.  

 
 
5.1.3 Akvizícia knižníc  
Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% žiadanej podpory musí byť 
vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so 
zameraním a špecializáciou knižnice.  
V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie. O predložených úplných žiadostiach 
bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná tiež pre podprogram 5.1.1, ktorá bude mať 5 členov. 
 
Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie  
Účel, na ktorý môže byť dotácia 
poskytnutá:  

Akvizícia knižničného fondu.  

Oprávnení žiadatelia: 348  Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej 
republiky a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:  
a) právnická osoba oprávnená na podnikanie na území 
Slovenskej republiky, 349  
b) vyšší územný celok alebo obec,  
c) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej 
zriaďovateľom je vyšší územný celok,  
d) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej 
zriaďovateľom je obec,  
e) občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike,350  
f) nadácia so sídlom v Slovenskej republike, 351  
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou 
osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, 352  
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 
služby so sídlom na území Slovenskej republiky, 353  
i) neinvestičný fond na území Slovenskej republiky, 354  
j) vysoká škola na území Slovenskej republiky.  

Neoprávnení žiadatelia:  Podpora nie je určená subjektom, ktoré nemajú príslušnú 
právnu formu. Neoprávnenými žiadateľmi sú taktiež:  
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a) vedecké knižnice,  
b) špeciálne knižnice okr. špeciálnych knižníc múzeí a galérii.  

Minimálna výška žiadanej sumy a 
podpory na jeden projekt:  

1 000 EUR  

Maximálna výška žiadanej sumy a 
podpory na jeden projekt:  

15 000 EUR  

Výška povinného spolufinancovania 
projektu:  

5 % z rozpočtu projektu  

Najskorší termín začiatku realizácie 
projektu:  

01.06.2017  

Najneskorší termín začiatku realizácie 
projektu: 

31.12.2017  

Maximálna doba realizácie projektu:  31.05.2018  
Oprávnené výdavky:  Nákup knižničného fondu.  
Neoprávnené výdavky:  Výdavky nesúvisiace s projektom a/alebo tie, ktoré sú 

špecifikované v časti 2.  
 

 

Na www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy je zverejnená informácia o Výzve č. 5/2017 FPU pre 
oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.4, 
1.4.1, 1.4.4, 1.5.2, 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra, 5.1.3 Akvizícia 
knižníc.  Termín predkladania žiadostí bude od 15.02.2017 do 15. 03. 2017.  
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Kniha Záhoria 2015  

     V prvom ročníku „Kniha Záhoria“ bolo 
nominovaných  tridsať kníh, v druhom  32, v 
treťom 42 kníh, v  štvrtom 38 titulov, v piatom 
48, v šiestom  42, v siedmom 51 a v tom 
tohtoročnom 65. Hlavným zámerom našej 
ankety je popularizácia kníh, propagácia 
čítania a upriamenie pozornosti publika na 
konkrétne knižné tituly aktuálne dostupné v 
knižnej sieti. Jediným meradlom úspechu 
knihy je názor a záujem samotných čitateľov. 
Celkom 65 knižných titulov získalo v ankete 
Kniha Záhoria 2015 – 2 416 hlasov. 
Hlasovanie prebiehalo priamo v knižniciach okresu Senica, Skalica a aj prostredníctvom internetu. 
Sčítanie hlasov a hlasovacích lístkov  sa uskutočnilo v  Záhorskom múzeu 14. októbra 2016  za účasti 
PhDr. V. Drahošovej (ZM), Alžbety Pullmanovej (ZG), Mgr. K. Soukupovej (ZK). 

     Zo 65 knižných titulov zaradených do ankety bolo 24 z odbornej literatúry, 14 zborníkov, katalógov 
k výstavám, sprievodcov  a bibliografií, ďalej 2 zbierky poézie pre dospelých, 1 kniha poézie pre deti, 2 
knihy detskej beletrie a 12 titulov beletrie pre dospelých. Prvé miesto so 349 hlasmi získal titul Senica 
v nostalgii pohľadníc, od autorov Petra Brezinu a Jána Petra. Na druhom mieste sa umiestnila kniha 
Pavla Dinku  Skalické búdy s 321 hlasmi. Tretia priečka patrí titulu Malacky v dejinách od Martina 
Macejku s 289 hlasmi. Táto kategória odbornej literatúry dokumentuje záujem čitateľov o takýto druh 
publikácii v našej ankete už niekoľko rokov. Pokiaľ ide o beletriu najviac hlasov 276 získal  titul Aj 
margarétky majú tŕne od Dušana Krivského, jedna z najčítanejších kníh minulého roka na Záhorí. V 
poézii má Záhorie pravidelne svoje kvalitatívne silné zastúpenie. Primát v tomto ročníku získala Eva 
Fordinálová  s knihou  Mystika Záhoria II. V oblasti detskej knihy stále bojujeme s nízkymi počtami 
titulov, napriek tomu, že sa každoročne objavujú noví autori. V tomto ročníku sa objavili iba tri, 
najlepšie obstála Seničanka pani Alica Náhliková s knižkou Básničky do prváckej taštičky, ktorá 
celkovo obsadila 11 miesto. Všetky nominované i ocenené knihy sú pre čitateľov k dispozícii 
v Záhorskej knižnici v Senici.  

     Anketu zorganizovali inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - 
Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici 
a Mestské centrum kultúry v Malackách v Bratislavskom kraji.  
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Jubilejný XXX. ročník Literárnej Senice L. Novomeského 2016 

     Celoslovenská súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského oslávila v tomto roku XXX. ročné 
jubileum. V roku 1986 vznikla regionálna súťaž na podporu literárnych talentov, od roku 1996 je 
celoštátnou súťažou. V I. ročníku bolo 23 účastníkov s 97 poetickými a prozaickými prácami. Za 
tridsať rokov sa do autorskej súťaže zapojilo spolu 8183 súťažiacich s 22 530 prácami. Do autorskej 
súťaže LSLN 2016 organizátori zo Záhorskej knižnice v Senici dostali od 160 autorov 375 súťažných 
prác v kategóriách poézia a próza. Posúdila ich odborná porota - básnici, spisovatelia a literárni kritici 
v zložení – predseda poroty Peter Valček a členovia - Dana Podracká, Marián Grupač, Karol Csiba. 
Odborný garant súťaže bol predseda Spoločnosti Ladislava Novomeského spisovateľ Peter Jaroš. 

     Organizátorom a porotcom nikdy v súťaži nešlo o počty účastníkov, ale o snahu dať šancu 
nádejným literárnym talentom. Jednak rásť prácou na sebe, ale i odbornými radami od renomovaných 
básnikov, spisovateľov, literárnych kritikov či pomocou knihovníkov. Vo štvrtok 1. decembra 
predpoludním sa uskutočnil rozborový seminár ocenených autorov s porotou v Záhorskej knižnici 
v Senici, kde mohli  diskutovať o miere svojho talentu a možnostiach, ako ho ďalej rozvíjať. Na 
poludnie sa konal zápis osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj tejto úspešnej súťaže, do Pamätnej knihy 
mesta Senica v obradnej sieni Mestského úradu v Senici.  

     V neskorobarokovom kaštieli Machatka 
postavenom roku 1760 podľa projektu F. A. 
Hillebranta, v Záhorskej galérii Jána Mudrocha 
v Senici sa popoludní odovzdávali ceny najlepším 
autorom - spolu 22 cien a 6 čestných uznaní v troch 
vekových kategóriách detí, stredoškolákov a 
dospelých v poézii a próze. Hlavnú cenu predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša za 
poéziu na počesť básnika Ladislava Novomeského 
(1904-1976) si prevzala Kristína Oslejová z Gymnázia 
Ladislava Novomeského v Senici. Cenu Literárneho 

informačného centra za prózu porota rozhodla udeliť Zuzane Martiškovej z Topoľčian. Mimoriadne v 
30. ročníku celoštátnej autorskej súťaže Literárnej Senice Ladislava Novomeského sa odovzdala aj 
Cena poroty za poéziu najstaršej účastníčke – 87-ročnej Emílii Filipovej zo Svätého Petra. 

 Podobne, ako vo väčšine predchádzajúcich ročníkov i v jubilejnom roku Záhorská knižnica v 
Senici vydáva Bulletin víťazných prác XXX. ročníka LSLN 2016 s fotogalériou, spomienkami 
ocenených, dlhoročných i súčasných porotcov, podporovateľov a garantov súťaže. Riaditeľka 
Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová pri jubileu podčiarkla, že „prácou na sebe, sa z 
tisícov, stovák a desiatok adeptov stávali po tridsať rokov z neznámych mien postupne ambiciózni 
jednotlivci. A z viacerých sú dnes plnohodnotní umelci slova – poeti i prozaici. Sme radi, že sme mohli 
byť pri rozvoji ich talentu.“ 

 Oceneným srdečne blahoželáme. A prajeme im, aby svojou tvorbou raz siahli k takým 
vysokým literárnym métam, k akým sa svojím dielom prepracoval básnik Ladislav Novomeský, od 
ktorého úmrtia v septembri uplynulo 40 rokov. Senicu ako mesto svojich rodičov, kam sa vracal v 
časoch dobrých i zlých, považoval za svoj domov. Venoval jej i poému „Do mesta 30 minút“. Pri 100-
ročnici od básnikovho narodenia osadili na jeho počesť na budove stanice symbolický smerovník – Do 
mesta 30 minút. Tunajšie Gymnázium nesie čestný názov Gymnázium Ladislava Novomeského 
v Senici a v parku pri budove DAV (niekdajšie Múzeum L. Novomeského) stojí od roku 1984 socha 
básnika v nadživotnej veľkosti – dielo Jána Kulicha. 

 Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, 
s finančnou podporou Mesta Senica a Slovenskej asociácie knižníc a podporil ju i Fond na podporu 
umenia - hlavný partner podujatia. 
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Rok Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásený pri príležitosti  200. výročia narodenia 
 
 
 
     V roku 2017 si pripomíname významného 
človeka, vedúcu osobnosť politického a 
kultúrneho slovenského života v 19. storočí - 
Jozefa Miloslava Hurbana.  Pri príležitosti 200. 
výročia od narodenia J. M. Hurbana sa 
v Trnavskom kraji počas nadchádzajúceho roka 
bude konať množstvo podujatí, ktoré pripomenú 
jeho život a dielo. Všetky kultúrne inštitúcie, 
regionálne, mestské aj obecné knižnice môžu 
prispieť prípravou tematického podujatia 
k tomuto významnému výročiu. 
 
     Jozef Miloslav Hurban (19. 03. 1817 Beckov 
- 21. 02 1888 Hlboké) bol slovenský, novinár, 
politik, kodifikátor spisovnej slovenčiny, prvý 
predseda Slovenskej národnej rady,  organizátor 
slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz 
a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 
– 1849. Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, 
neskôr Ľudovíta Štúra. Vystupoval pod 
pseudonymami Slavomil F. Kořennatý, Ľudovít 
Pavlovič, M. z Bohuslavíc, M. Selovský.  Jeho 
život je neodmysliteľne spätý s dedinou Hlboké 
v okrese Senica, kde prežil viac ako štyridsať rokov a kde je aj pochovaný. 
 
 
Chronológia Hurbanovho života a diela 

 
1817                  -   19. marca sa narodil v Beckove v rodine ev. farára Pavla Hurbana  ako druhé dieťa 

-  základné vzdelanie sa mu dostalo v rodičovskom dome 1826-1830, následne  vychodil 
štyri triedy latinskej školy v Trenčíne 

1830 -   začal študovať na bratislavskom ev. lýceu, štúdium trvalo desať rokov 
1833 -   zomrel mu otec, po roku aj matka 
1835 -   po prvých krokoch v oficiálnej spoločnosti pritiahol Hurbana Ľudovít Štúr do Spol.      
                         učencov reči a literatúry česko-slovenskej, ktorá vznikla v r. 1803 pri Ústave reči   
                         a literatúry Česko-slovenskej, kde sa sústreďovali agilní Slováci na lýceu.                                                                                                                   
1836             -    24. apríla šestnásť najvernejších študentov vystúpilo na Devín. Pri tejto slávnostnej  
                         príležitosti prijali študenti slovanské mená. Hurban si zvolil meno Miloslav a  
                          prisahal, že „bude žiť pravde a národu“ 

-  v Spoločnosti recituje básne Stav Slováků a Pokora, ktoré neboli prijaté kritikou kladne 
1837  -   začiatkom roka vyvolali študenti výtržnosti, v činnosti Spoločnosti nastala prestávka      

-    začal publikovať v Hronke a v českých Květoch, písal verše v časomiere /Žalospev na 
smrt Jana Volka/ 

- bol zapisovateľom Ústavu, mal na starosti korešpondenciu a hmotné veci 
- Ľ. Štúra sa stal námestníkom prof. Palkoviča 

1838  -   cez letné prázdniny absolvoval svoju prvú väčšiu cestu po Slovensku. Navštívil                          
                              Zvolenskú, Hontiansku a Tekovskú stolicu, stretol sa s M.M. Hodžom  v Liptov. Mikuláši 
                         a s J. Chalúpkom v Brezne 

-   píše frašku Drotár, humoristické novely, vyzdvihuje Slovanstvo a Kollára 
1839 -    v čase, keď bol Štúr na štúdiách v Nemecku a funkciu námest. prebral Červenák,        



11 
 

                          bol Hurban jeho oddaným stúpencom a pomocníkom 
-  8. júna predniesol veľkú reč na zasadnutí Spoločnosti na tému Sláva Slávům slouti 

Slovani! 
-  Hurban pracoval nielen v Spoločnosti, ale aj v tajnom spolku Vzájomnosť, ktorý založil v r. 

1837 Vrchovský s Ollíkom. V plánoch Vzájomnosti bolo založiť Slovanský ústav na 
pestovanie vzájomnosti medzi Slovanmi a založiť Maticu slovenskú 

-  vydáva sa na cestu k „západným Slovanom“ do Sliezska, českí vlastenci mu vo Viedni 
odporučili, aby navštívil Čechy a Moravu, kde nadviazal mnohé kontakty 

1840 -   ukončil  štúdiá  na  bratislavskom  lýceu  a  16.  júna sa stal kaplánom  v Brezovej    
                         pod   Bradlom.   Tu    organizoval    nedeľné  školy,  robil poľnohospod. osvetu,   
                         spoluzakladal svojpomocné pokladnice, Spolok miernosti. 
 -  píše básne pod pseudonymom. Vyšli ako brožúra satirických veršov                                                        
  pod názvom Ohlasy od Slavomila Kořenatého 

-  pripravuje vydanie almanachu, ráta so spoluprácou Škultétyho, Štúra                                                  
a ďalších. Neprijíma návrh, aby sa almanach volal Sedmikráska, pre náročné    poslanie 
sa mu zdá vhodnejšie pomenovanie Nitra 

1841 -  písal básne do Květov a Pozorníka a vyšla prvá knižná publikácia Cesta Slovákov  
                         ku bratrům  Slavenským  na  Morave a v Čechách, kt. bola vydaná v Pešti.  Autor  
                         v nej potvrdil svoju rozhľadenosť a talent 
 - v lete Hurbana vyšetrujú pre podozrenie z tajnej spolkovej činnosti                                     
  v súvislosti s jeho prácou ako študenta v Ústave a Spoločnosti 
 -  Hurban sa pripravuje na štúdiá v Nemecku, študuje diela nemeckých filozofov 
 - od augusta do konca roka pripravuje vydanie I. ročníka almanachu Nitra 
 - zúčastňuje sa na čulom živote divadelných ochotníkov v Sobotišti, kde sa                         
  5. augusta koná premiéra hry Povozník Petra III., o podujatiach píše  recenzie 
1842              -   18. júna   vyšla Nitra, väčšinu príspevkov píše Hurban sám, tu publikuje svoju  
                        Svadbu krále  velkomoravského. Obrazy ze století devátého. Po Plodoch a Jitřenke   
                          je to najdôležitejší literárny čin štúrovskej mládeže 
1843 - pripravený je ďalší ročník almanachu Nitra  na vydanie 
 - vo februári sa nadšenci okolo Štúra rozhodli o kroku K spisovnej slovenčine 
 - po trojročnom pôsobení na Brezovej, dostáva v júni ponuku na farské                          
  miesto do Hlbokého. Hurban ponuku prijíma a v Hlbokom zostáva až do svojej smrti               
                     -  11. júla sa v Hlbokom konalo pamätné stretnutie Štúra, Hurbana, Hodžu  - porady  o   
                         spisovnej slovenčine trvajú do 16. júla  
 - Hurban, Štúr a Hodža navštevujú Jána Hollého na Dobrej Vode, kt. s krokom                       
  k slovenčine súhlasí 
 - v auguste sa vyberá Hurban na „prechádzku po považskom svete“.                               
  Po rozhovore s A. Horeckým a inými národovcami sa rozhodne, že 2. ročník  Nitry         
                          vyjde v slovenčine 
 - na jeseň pracuje na predhovore k Červenákovmu spisu Zrkadlo Slovenska, kde Hurban                                  
  formuluje slovenský národný program 
 - na jeseň Hurbana navštívi Francisci, ktorý mu pomáha pripraviť slovenské vydanie Nitry                        
 - pokračuje v písaní rozpracovaného teologického rukopisu proti unionistom 
1844 - zbližuje sa s Aničkou Jurkovičovou  
 -  18. mája Hurban s L. Paulinym navštevujú Viedeň a stretávajú sa s arcivojvodom                           
  Ludwigom, aby ho informovali o ťažkých pomeroch na Slovensku a odovzdali mu  
                          prosbopis 
 - pripravuje sa zhromaždenie spolku Tatrín, ktorého pôvodcom je Štúr 
 - vychádza almanach Nitra, s príspevkami Kráľa, Francisciho, Štúra  a ďalších                     
 - 26. - 28. augusta v Liptovskom Mikuláši sa definitívne rozhodlo O prijatí spis. slovenčiny, 
                           predsedom spolku Tatrín je M. M. Hodža, Štúr a Hurban sú zvolení za podpredsedov.  
1845 - po skúsenostiach so spolkami a nedeľnými školami napísal Slovo                                        
  o spolkoch miernosti a školách nedeľných. Do tlače sa dostal až r. 1846 
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 - Štúr pripravuje prvé číslo Slovenských národných novín 
 - počas liečebného pobytu v Korytnici píše poviedky Korytnické Poháriky                  
     alebo Veselé chvíle nezdravého človeka 
 - 7. októbra sa Hurban žení s Annou Jurkovičovou, dcérou významného                           
  organizátora gazdovských a vzdelávacích spolkov Samuela Jurkoviča 
1846 - vydáva polemický spis Unia čili spojení Lutheránu s Kalvíny v Uhrách, v ktorom bojuje  
                         proti zneužívaniu cirkvi na politické ciele  
 - vydáva 3. ročník almanachu Nitra, začínajú spory o slovenčinu 
 - koncom septembra vychádza v Skalici 1. číslo Hurbanových Slovenských                    
  pohľadov, Slovenskje pohľadi na vedi umenja a literatury. Chce vydať 2-3 diely roč. 
1847              -   16. januára sa Hurbanovcom narodilo prvé dieťa – syn Svetozár 

 - v tomto roku Miestodržiteľská rada zakázala vydávať Slovenské pohľady  
 - Novom Meste nad Váhom sa konal nitriansky seniorálny konvent, kde proti    
                         Hurbanovi vystupujú zástancovia unionistických pozícii  
 - pokračujú spory o slovenčinu, teraz v pravopisnej sfére 
 - vychádza 4. ročník Nitry. Hurban v nej uverejňuje lyrické spevy. Tu vyšli aj diela        
                         Korytnické poháriky a novela Od Silvestra do Troch kráľov 
 - 9. augusta sa v Čachticiach koná 4. zasadanie výboru Tatrína, slovenskí národovci   
                          jednomyseľne prijali stredoslovenčinu za spisovný jazyk 

 - Hurban získal povolenie vydávať Slovenské pohľady 
 - v jeseni so senickým katolíckym farárom K. Viktorínom na Morave zisťujú názory    
      na spisovnú slovenčinu 
 - 7. novembra začína zasadanie uhorského snemu v Bratislave, na ktorom Ľ. Štúr    
      zastupuje mesto Zvolen 

1848 - Štúrove Slovenskje narodnje novini prinášajú správy zo sveta o revoluč. pohyboch   
 - 15. marca prijal uhorský snem zákon o zrušení poddanstva, zdanil všetky stavy 
      a priznal hlasovacie právo všetkým stavovským mestám 
 - koncom marca Štúr odchádza do Viedne a v apríli za ním prichádza aj                                 
   Hurban. Jednotlivé delegácie predkladajú kráľovi svoje požiadavky 
 - vo Viedni sa tlačí Hurbanov príhovor Bratia, Slováci! 
 - 28. apríla Hurban organizuje veľké národné zhromaždenie na Brezovej, deň  pred.     
               vystupuje ne Myjave. Predkladá  Žiadosti slovenského národa, ktoré, predstavovali  
               vrchol politického programu slovenského národa. Rozšíril ich o požiadavky, aby  
              slovenčina bola vyučovacím jazykom na školách. Žiadosti vyšli separátne aj  
               v Štúrových novinách. Prípravy na revolúciu vrcholia 

 - 30. apríla a 1. mája navštevuje Hurban Vrbovce, kde prichádza na školské skúšky         
                              1. mája bola za Hurbanovej prítomnosti slávnosť vykopania  a spálenia dereša 
                     -    rozširuje proklamáciu Bratia Slováci  a Žiadosti 
 - 11. mája vystúpil Hurban na verejnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši  so         
                          svojimi Žiadosťami. Maďarská vláda vydáva na Štúra, Hurbana a Hodžu  zatykač.  
                         Skrýva sa u švagra v Rusave, odtiaľ odchádza na Slovanský zjazd do Prahy, kde je  
                          zvolený do „veľkého výboru“, ktorý pripravuje program zjazdu 
 - v Prahe vydáva ohlas, v ktorom vyzýva svoj národ, „aby zobral vidly a kosy na  
                              obhájenie si národnosti, slobody a slávy svojej“. Aktívne sa zapája do diskusie, reční   
                          o tom, že Slovensko treba vyrvať z rúk Maďarov 

 - 12. júna na zjazde bol podpísaný Manifest sjezdu slovanského k národúm          
               evropejským. Na úradný príkaz sa zjazd rozpúšťa, v Prahe sa začína revolúcia                       
  a Hurban bojuje na barikádach. 
 - z Prahy odchádza do Zágrebu a zúčastňuje sa na rokovaní chorvátskeho snemu 
 - 8. septembra sa vracia na Slovensko a ide znova do Viedne, odkiaľ                                 
  17. septembra odchádza vojenská výprava dobrovoľníkov. Pred ich odchodom             
               (16. septembra) je ustanovená v hostinci U Šperla Slovenská národná rada.  
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 - výprava začína svoje účinkovanie na Morave, počet dobrovoľníkov sa odhaduje                     
  na 3 000. Hranice prekročili pri Vrbovciach. Dobrovoľníkom sa prihovoril Ľ. Štúr. Po  
                 prechode na Slovensko sa k zboru pripojilo niekoľko sto dobrovoľníkov  z podjavorinských  
              kopaníc a spolu tiahli na Myjavu 

- 19. septembra na niekoľkotisícovom zhromaždení v Myjave predstavitelia SNR vyhlásili 
              povstanie a vyzvali na podporu protimaďarského odboja. SNR sa predstavila ako                   
              hlavnýreprezentant Slovákov, jej predsedom sa stal Hurban. Vypovedali poslušnosť  
              uhorskej vláde a jej úradom, ľud vyzvali, aby neplatil dane. 
 - 22. septembra v bitke pri Brezovej slovenskí dobrovoľníci porazili oddiely národných 
               gárd a cisárskeho vojska  

 - 25. septembra uhorský kráľ a rakúsky cisár Ferdinand V. vydal manifest k národom 
     Uhorska. Oznámil, že vydal pokyny, aby sa na Slovensku obnovil zákonný poriadok  
                         Manifest vniesol do radov dobrovoľníkov zmätok    
 - 26. septembra v bitke pri Senici utrpeli povstalci porážku od oddielov gardistov                          
                              z Bratislavskej župy, ktorí boli doplnení aj oddielmi cisárskeho vojska. Po neúspechu sa  
                         povstalci stiahli na myjavské kopanice, po bojoch  na Poriadí ustúpili na Moravu 

 - Slovenská národná rada sa uchyľuje do Viedne, kde začiatkom októbra                         
   vypukne revolúcia, Viedenčania sú naladení protislovansky. Hurban si                            
   osvojuje nesprávny názor, že ide o boj Nemcov so Slovanmi 
 - robia sa prípravy na nové povstanie, predstavitelia odchádzajú do Prahy, kde 17.  
                 novembra žiadajú Štúr a Hurban na tajnej schôdzi Slovanskej lipy materiálnu a ľudskú                              
              pomoc pri organizovaní dobrovoľníckej výpravy 
 - 20. novembra Hurban odchádza na moravské hranice, kde sa schádzajú povstalci 

 - 4. decembra slovenskí dobrovoľníci včlenení do cisárskej vojenskej jednotky                   
     začali ofenzívu na Kysuce, prešli cez Jablunkovský priesmyk, kde trávili Vianoce  
1849 - 1. januára v druhej bitke pri Budatíne pri Žiline cisárske jednotky a slovenskí                     
      dobrovoľníci porazili košútovské gardy a obsadili Žilinu. Hurban oslavuje víťazstvo,                                
                         s čatou dobrovoľníkov dochádza  do Prievidze a do Martina 
         - 16. januára  cisárske jednotky spolu so slovenskými dobrovoľníkmi porazili v bitke 
      pri Turčeku uhorské gardy 

 - 29. januára organizuje Hurban národné zhromaždenie v Martine, kde žiada oddelenie
      Slovenska od Uhorska a jeho autonómne postavenie v rámci habsburskej monarchie 
 - agituje na Orave, prechádza cez Liptov, Pohronie, Gemer a Spiš smerom na východné
  Slovensko na Zemplín a Šariš, odtiaľ prichádza do Košíc. Všade prednáša požiadavky   
               slovenského národa 

 - 10. marca SNR v Martine schválila text Slovenského prosbopisu a určila delegáciu, kt.
   ktorá ho mala v Olomouci odovzdať cisárovi Františkovi Jozefovi.  Keďže cestou zistili, že  
                              vyšla tzv. oktrojovaná ústava, museli v pripravenom texte urobiť zmeny        
 - 10. mája sa v Skalici začal formovať nový slovenský dobrovoľnícky zbor pod cisárskym 
                              velením. Väčšina dobrovoľníkov pochádzala z Moravy, Čiech a okolia Myjavy. Do akcie  
                         proti zvyškom košutovcov sa zapojili až v auguste  
 - Hurban agituje v N. Meste nad Váhom a Zemianskom Podhradí, v októbri ide do Viedne 
 -  10. októbra  stočlenná slovenská delegácia odovzdala panovníkovi prosbopis  
                              s požiadavkou vytvorenia slovenskej korunnej krajiny. Panovník síce vyhlásil, že v tejto 
                         veci urobí všetko, k žiadnej zmene však nedošlo 

 - 21. novembra v Bratislave slávnostne rozpustili slovenský dobrovoľnícky zbor 
 - Hurban sa vracia na Brezovú, kde čaká na výsledky prosbopisu, všetko sa však          
               vracia do starých koľají 

1850 - 11. mája  sa Hurban vrátil na svoju faru v Hlbokom, odmietol ponuku ísť za farára do  
                         Pešti. Doma nachádza zničený archív, knihy boli rozkradnuté, nábytok zničený.  

 - situácia na Slovensku je zložitá. Štúr s Hodžom sa chystajú do Viedne                                              
  urgovať slovenské žiadosti.  



14 
 

 - 22. júna Hurbana suspendujú pre obvinenia, že v revolúcii vystupoval                                 
  zo zištných dôvodov, raboval a lúpil. Porota v Trenčíne sa zastane Hurbana 
 - 4. novembra uvádzajú Hurbana slávnostne opäť na hlbockú faru  

1851 - Hurban dostáva povolenie znova vydávať Slovenské pohľady 
 - v Slovenských pohľadoch vychádza po častiach esej Slovensko a jeho život literárny. 

 - pokračujú boje o spisovnú slovenčinu, v Bratislave sa stretáva s Hodžom, Štúrom, 
      Palárikom, Závodníkom a Radlinským, aby sa dohodli na úpravách jazyka 

1852 - na Hurbanovo pozvanie prichádza do Trnavy spoluredigovať Slovenské pohľady                                 
  P. Dobšinský 

 - v tom istom roku pre prísne tlačové opatrenia musel Hurban zastaviť vydávanie  
               Slovenských pohľadov 
 - Hurban sa začína venovať gazdovaniu, aby  uživil svoju početnú rodinu  
               (syn Vladimír 1850, dcéra Želmíra 1852) 

1853  - ohlasuje vydanie 5. ročníka Nitry. Je to jediný aktívny čin v tomto roku 
 - v Nitre Hurban uverejňuje pod pseudonymom Ľudovít Pavlovič novelu Slovenskí žiaci  
 - zúčastnil sa na odhalení Hollého pomníka na Dobrej Vode. Na slávnosti sa hovorilo  
                 o slovenských požiadavkách, o založení spolku Tatrín a Matice slovenskej. V Hurbanovi  
                 zanechalo stretnutie hlboké dojmy, vyjadril ich v básni, kt.  uverejnila Concordia (v Pešti) 

1856 - v januári  zomrel Ľ.Štúr, ktorý sa v decembri na poľovačke postrelil a na následky zomrel 
 - Hurbanovi sa narodila dcéra Svatoslava 

1857  - v auguste schôdzke v Bratislave rokuje  o založení literárnej spoločnosti 
1858 - narodil sa mu syn Konštantín Svatoboj 
           - rozhoduje sa vydať almanach Nitra znova, no  po česky 
1859   - písal heslá do Riegrovho náučného slovníka a dokončil povesť Gotšalk 
1860 - 6. mája mu lipská univerzita udelila doktorát 
 - chystá sa znova za prebojovávanie slovenských práv (Tatrín,  Memorandum) 

 - nemôže sa spamätať zo smrti najmilšej dcéry Svatoslavy 
1861 - konzultuje vo Viedni žiadosti slovenského národa 
 - vydáva dielo Cirkev ev. luteránaska v její vnitřních živlech a bojích na světě se zvláštnim  
                         ohledem na národ slovenský v této cikrví své spasení hledajíci 
 - 6. júna na martinskom memorandovom zhromaždení prehovoril Hurban, účastníci prijali  
                         Daxnerov návrh, že Memorandum treba odovzdať uhorskému snemu.  

 - vyšiel román Gotšalk po česky v Prahe 
 - v  zbierke Piesne prezentuje svoj zmierlivý postoj k slovensko-maďarskému spolužitiu 

1862 - po prerokovaní v Štátnej rade vo Viedni Slováci dostali iba povolenie založiť národný  
                         spolok Maticu slovenskú 
1863 - v auguste sa zakladá Matica slovenská, Hurban je zvolený do výboru 

 - Hurban dostáva povolenie vydávať Cirkevné listy a mesačnú literárnu prílohu  
                         Stráž na Sione;  vyhorela obec Hlboké 
1864 - narodil sa Hurbanovi syn Cyril Metod Ján, ktorý o tri mesiace zomiera 
1865 - kandiduje vo voľbách za senický okres, vo voľbách však neprešiel ani jeden         
                         slovenský kandidát 
1866 - na valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolili po smrti K. Kuzmányho Hurbana  
                         za superintendanta                        

 - Hurban sa zúčastňuje ako čelný predstaviteľ Matice na deputácii vo Viedni         
                    a tiež na oslavách 300. výročia úmrtia M. Š. Zrínskeho v Záhrebe 

 - začína vydávať  Misionárske listy werdauské (1867-1869) 
1868 - v Pešťbudínskych vedomostiach vyjadril odmietavý postoj k národnostnému  útlaku  
                         v seriáli článkov pod názvom Čomu  nás učia dejiny 

 - Štefan Fajnor navrhol Hurbana za kandidáta na poslanca za Senický okres. Ani tentoraz  
               jeho kandidatúra neprešla 

1869 - začal sa proti Hurbanovi politický proces za uverejnený článok                                      
  v Peštbudínskych vedomostiach a za činnosť z roku 1848. Odsúdili ho na 6  mesiacov 
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                         väzenia a peňažnú pokutu. Vacovské väzenie vážne podlomilo  jeho zdravie. 
1875 - zrušili Maticu slovenskú a tri slovenské gymnáziá 
           - zastavené bolo vydávanie Hurbanových Cirkevných listov 
1876 - Hurban protestuje uverejnením článku Neni slovenského  národa 

 - je odsúdený na trojmesačné väzenie v Senici za politický článok  v Cirkevných listoch 
1877 - 6. ročník Nitry vyšiel po česky ako protest proti maďarskému šovinizmu. Vychádza tu  
                        cyklus jeho básní Z hlubiny 

 - 7. ročník Nitry -  posledný, prináša Hurbanovu štúdiu Viliam Paulíny-Tóth a jeho doba 
1878 - Hurban sa pokúša o obnovenie činnosti Matice slovenskej 
1879 - zomrela dcéra Želmíra. Jeho synovi Svetozárovi vyšla zbierka Tatry a more.                    
1881 - v obnovených Slovenských pohľadoch, ktoré vydával jeho syn Svetozár Hurban  
                         Vajanský, uverejňuje Životopis Ľudovíta Štúra 
1883 - organizuje jednu z mnohých politických akcií na obnovenie Matice slovenskej                   

 - zúčastňuje sa na otvorení Národního divadla v Prahe 
1885 - úrady začali trestné stíhanie proti Hurbanovi pre falšovanie úradných listín    
1886 - Hurban prišiel do Martina na oslavy 25. výročia Memoranda, kt. tesne pred začiatkom  
                         úrady zakázali 

 - Hurbanovi zomrela 26-ročná dcéra Ľudmila 
1887 - 18. marca Hurban v úzkom rodinnom kruhu oslávil svoje sedemdesiate narodeniny  

 - pripravuje oslavy 100. výročia postavenia kostola v Hlbokom. 
 - zúčastňuje sa na výstave výšiviek v Martine 

1888                 -    21. februára po chorobe, ktorá trvala 5 mesiacov, ráno Hurban zomrel. Na pohrebe sa  
                         zúčastnilo veľa ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Na smútočnom zhromaždení sa  
                         s Hubanom rozlúčili Ján Leška, Ján Boor a Matúš Dula. 
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Ocenenie pre Gabrielu Rehušovú zo Záhorskej knižnice 

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie umelcov 
a kultúrno-osvetových pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja. Ocenená bola aj naša 
pracovníčka zo Záhorskej knižnice v Senici, Gabriela Rehušová.   

     Vo verejnom knihovníctve pracuje viac ako 36 rokov. Je absolventkou  Strednej ekonomickej a 
Strednej knihovníckej školy. V Záhorskej  knižnici prežila najaktívnejšie roky svojho života.  V roku 
1980  nastúpila do oddelenia odbornej literatúry, neskôr pracovala ako bibliografka, v súčasnosti je 
vedúcou oddelenia beletrie.  Na tomto poste je  pozitívne vnímaná už niekoľkými generáciami  
čitateľskej verejnosti a oceňovaná je najmä jej individuálna práca s čitateľom. Je otvorená novým  
trendom v knihovníckej práci, čím prispieva k rozvoju a napredovaniu knižnice. Je tiež dlhoročnou 
členkou a funkcionárkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Práca v knižnici si vyžaduje 
človeka, ktorý má rád  literatúru a ľudí,  je zodpovedný, trpezlivý, precízny, komunikatívny, obetavý. K 
takým určite patrí aj Gabriela Rehušová, ktorej touto cestou k oceneniu srdečne blahoželáme 
a ďakujeme za jej odborný aj obetavý prístup.  

 

 

Výročia a jubileá 

Na rok 2017 pripadajú nasledovné výročia a jubileá: 
 
Dňa 11. 9. 1962 sa narodila pani Ľubica Rozborilová, riaditeľka Mestskej knižnice v Skalici, ktorá na 
budúci rok v septembri oslávi krásne 55. narodeniny. Srdečne blahoželáme. 
 
Silvia Lukovičová pracuje v knižnici v Holíči už 30. rokov podobne ako Anna Michalicová v obecnej 
knižnici Cerová. Za ich obetavú prácu im úprimne ďakujeme.  
      

 

 

Oznam 

Vážení pracovníci knižníc, 

firma Connect z Galanty, zaoberajúca sa internetovým predajom tlačív a kníh, dáva do ponuky 
možnosť objednania tlačív pre verejné knižnice (Preukaz používateľa knižnice, Evidenčný list 
používateľa, Evidenčný list dokumentu, Kontrolný lístok a pod.). Iné typy tlačív a knihy sú spracované 
na webstránke: www.connect.sk, kde funguje aj e-shop. http://www.connect.sk/eshop/. Objednaný 
tovar sa zasiela Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou DPD podľa veľkosti balíka.  
 V prípade záujmu môžete Vaše objednávky zasielať: 
- na poštovú adresu: ...........  CONNECT, Jas  937/6, 924 00 Galanta 
- na faxové číslo: .................  031/780 4757 
- na e-mailovú adresu: ........  connect@connect.sk 
- alebo objednať tovar priamo cez e-shop    http://www.connect.sk/eshop/ 
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Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2017, 1. časť  
 
Január 
 
Vladimír  FAJNOR –  publicista, právnik, politik, univerzitný profesor 
23.10. 1875  Senica                                                         
  5.  1. 1952  Bratislava                                                                                                     65. výr. 
 
Karol  ANDEL – vlastivedný pracovník, archeológ, sudca, pôsobil v Skalici                                    
29.10. 1897  Radošina  
  7.  1. 1977  Košice                                                                                                          40. výr. 
 
Štefan  PALKOVIČ – krajanský pracovník v USA  
           1863  Kúty 
  7.  1. 1927  New York (USA)                                                                                           90. výr. 
 
Ján  PROKOPIUS – lekár, osvetový pracovník 
12.  1. 1732  Skalica                                                                                                        285. výr. 
13.  8. 1806  Sobotište  
 
Ľudovít  NECKÁR – náboženský spisovateľ, učiteľ 
13.  1. 1892  Skalica                                                                                                        125. výr. 
  3.  8. 1958  Smrečany 
 
Alojz  STECH -  maliar 
29.11. 1813  Šaštín-Stráže 
13.  1. 1887  Tata (Maďarsko)                                                                                        130. výr. 
 
Jozef  BARÁNEK – veterinár, epizoológ, hygienik 
14.  1. 1897  Holíč                                                                                                          120. výr. 
11.  3. 1970  Komárno 
 
Karol  BIELEK  - pedagóg, publicista, pôsobil v Skalici 
15.  1. 1857  Lutiše                                                                                                         160. výr. 
25.11. 1936  Žarnovica 
 
Jozef  LUKAČOVIČ – stredoškolský profesor, kňaz, pôsobil v Kuklove 
15.  1. 1902  Trnava                                                                                                        115. výr. 
17.  4. 1991  Bratislava                                                         
 
Oldrich  ŠABEK – herec 
24.  2. 1924  Šaštín-Stráže 
15.  1. 1982  Spišská Nová Ves                                                   
 
Svetozár  HURBAN–VAJANSKÝ – básnik, spisovateľ, novinár, publicista, advokát,                                                                                    
16.  1. 1847  Hlboké                                                                                                        170. výr. 
17.  8. 1916  Martin 
 
Alexandra  BRAXATORISOVÁ –dramaturgička, prekladateľka, libretistka                                        
26.  7. 1937  Senica 
17.  1. 2012  Bratislava                                                                                                       5. výr. 
 
Daniel Gabriel  LICHARD -  spisovateľ, vydavateľ, ľudovýchovný pracovník 
17.  1. 1812  Slovenská Ľupča                                                                                        205. výr. 
17.  1. 1882  Skalica                                                                                                       
 
Ján  NOVÁK – národný buditeľ, kňaz 
  8.10. 1871  Skalica 
23.  1. 1937  Smolenice                                                                                                    80. výr. 
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Anton  FIALA  - náboženský spisovateľ 
24.  1.  1762  Prievaly                                                                                                     255. výr. 
15.10.  1834  Veľké Kostoľany 
 
Bohuslav TABLIC – spisovateľ, historik, prekladateľ,  kňaz, pôsobil v Skalici 
  5.  9.  1769  České Brezovo 
27.  1.  1832  Kostolné Moravce                                                                                     185. výr. 
 
Marián VARGA  - skladateľ, sólista na klávesové nástroje  
29.  1.  1947  Skalica                                                                                                         70. výr. 
 
Február 
 
Ján Tobiáš  LANGHOFER – publicista, národno-kultúrny pracovník 
 1.   2.  1812  Skalica                                                                                                       205. výr. 
 2.   2.  1876  Stará Pazova (Srbsko) 
 
Ernest  ŠIŠOLÁK – strojný inžinier, vysokoškolský profesor 
  3.   2. 1902  Holíč                                                                                                         115. výr. 
21. 12. 1985  Bratislava 
 
Jozef  AGNELLI – významný pokusník, pestovateľa šľachtiteľ 
                                       liečivých rastlín a zemiakov  
 6.  2.  1852   Skalica                                                                                                     165. výr. 
 6.  8.  1923   Holíč 
 
Martin  LAUČEK – cirkevný spisovateľ, kňaz 
12.  5. 1732  Martin 
  9.  2. 1802  Skalica                                                                                                        215. výr. 
 
Jozef  VOSÁTKO – stranícky funkcionár, účastník SNP 
31.  7. 1901  Skalica 
  9.  2. 1972  Trnava                                                                                                          45. výr. 
 
Ján  BYSTERSKÝ – kňaz, národnobuditeľský pracovník, organizátor štúrovského               
                                           študentského hnutia 
21.  3. 1817  Senica                                                                                                        
14.  2. 1867  Zmajevo (Juhoslávia)                                                                                 150. výr. 
 
Samuel  HATALA – učiteľ, osvetový pracovník, pôsobil v Prietrži 
15.  2. 1862  Myjava                                                                                                       155. výr. 
  2.  4. 1956  Skalica 
 
Pavol  MUDROCH – verejný činiteľ, senátor NZ 
15.  2. 1872  Senica                                                                                                         145. výr. 
           1950 
 
Jana  JURÁŇOVÁ – dramatička, prozaička, prekladateľka, publicistka 
19.  2. 1957  Senica                                                                                                           60. výr. 
 
Ján  ZELINKA – vl. menom Winter – biochemik, molekulárny biológ, univerzitný profesor                                                                                                                             
21.  2. 1922  Senica                                                                                                           95. výr. 
20.  4. 2009  Bratislava 
 
František  REPA - cimbalista, hudobný pedagóg 
22.  1. 1911  Koválov 
21.  2. 1972  Koválov                                                                                                       45. výr. 
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Pavol  JEDLIČKA – historik, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, pôsobil v Štefanove                                           
14.  1. 1844  Dolný Lopašov 
26.  2. 1917  Esztergom  (Maďarsko)                                                                             100. výr.                                               
 
Ľudovít  FULLA - maliar, grafik, výtvarník, pedagóg, pôsobil v Senici 
27.  2. 1902  Ružomberok                                                                                               115. výr. 
21.  4. 1980  Bratislava 
 
Štefan  HÉSEK – katolícky kňaz, vlastivedný pracovník  
29.  2. 1892  Kúty                                                                                                           125. výr. 
22.  8. 1953  Veľká Lodina 
 
Marec 
 
Ján  TOMAJ – pedagóg, publicista 
14. 12. 1881  Hranovnica 
  3.   3. 1927  Skalica                                                                                                         90. výr.  
 
Marek  ČULEN – kolár, politik 
  8.  3.  1887  Brodské                                                                                                     130. výr.                                                                                        
26. 12. 1957  Brodské                                                                                                        
 
Jozef  MIKUŠ – pedagóg, regionálny historik, osvetový pracovník 
 1.   2. 1934  Kúty 
10.  3. 1997  Kúty                                                                                                             20. výr. 
 
Jozef  ČÁRSKY – cirkevný hodnostár, rektor 
  9.  5. 1886  Gbely 
11.  3. 1962  Košice                                                                                                          55. výr. 
 
Jozef Karol  VIKTORÍN – kňaz, publicista, národný buditeľ, pôsobil v Senici, Skalici                                                   
12 . 3. 1822  Zavar                                                                                                          195. výr. 
21.  7. 1874  Budapešť (Maďarsko) 
 
Cyril  GALLAY – spisovateľ, prekladateľ, pedagóg 
13.  3. 1857  Ratková                                                                                                      160. výr. 
18.  3. 1913  Senica 
 
František  KRIŠTOF–VESELÝ – herec, spevák, režisér 
12.  4. 1903  Skalica 
13.  3. 1977  Bratislava                                                                                                     40. výr. 
 
Konštantín  ČÁRSKY – lekár, pedagóg 
  4.  4. 1899  Gbely 
15.  3. 1987  Bratislava                                                                                                     30. výr. 
 
František  WEISS – matematik, astronóm, univerzitný profesor, pôsobil v Skalici  
16.  3. 1717  Trnava                                                                                                        300. výr. 
10.  1. 1785  Budapešť (Maďarsko) 
 
Andrej  ŽARNOV  (vl. menom František Šabík) – básnik, lekár, univerzitný profesor                                                                                                                    
19. 11. 1903  Kuklov 
16.   3. 1982  Poughkeepsie (USA)                                                                                  35. výr. 
 
Jozef Miloslav  HURBAN  -  politik, ideológ, spisovateľ 
19.  3. 1817  Beckov                                                                                                       200. výr. 
21.  2. 1888  Hlboké 
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Alžbeta  POKORNÁ – výtvarníčka, ilustrátorka, mecenáška 
  8.  4. 1885  Senica  
20.  3. 1962  Senica                                                                                                           55. výr. 
 
Ján  BEŽO  - učiteľ, kníhtlačiar, vydavateľ 
21.  3. 1842  Nitrianska Streda                                                                                       175. výr. 
24.  7. 1905  Senica 
 
Ján  BYSTERICKÝ – kňaz, národnobuditeľský pracovník, organizátor štúr. študentského hnutia                                                          
21.  3. 1817  Senica                                                                                                         200. výr. 
14.  2. 1867  Zmajevo (Juhoslávia) 
 
Karol Ľudovít  SEMIAN – národný buditeľ, tajomník revolučnej Slovenskej národnej rady                                                      
21.  3. 1817  Hlboké                                                                                                        200. výr. 
13.  8. 1891  Turá Lúka 
 
Andrej  FELKER – filozof 
22.  3. 1737  Žilina                                                                                                          280. výr. 
30.11. 1698  Skalica 
 
Konštantín  HUDEC – muzikológ 
11.  3. 1901  Gbely 
23.  3. 1952  Bratislava                                                                                                     65. výr. 
 
Pavol  BLAHO – politik, lekár 
25.  3. 1867  Skalica                                                                                                        150. výr. 
29.11 .1927  Bratislava 
 
Pavel  MACHÁČEK – publicista, kňaz  
25.  3. 1887  Holíč                                                                                                          130. výr. 
  2.  1. 1969  Holíč 
 
Anton  EGRI – ovocinár, autor publikácií o ovocinárstve, pôsobil v Jablonici 
26.  3. 1802  Buková                                                                                                       215. výr. 
  3.  8. 1883  Horné Krškany 
 
Ján  AMBRO – lekár, vydal v Skalici knihu o pôrodníctve 
27.  3. 1827  Beckov                                                                                                       190. výr. 
15.  5. 1890  Bratislava 
 
Augustín  DOLEŽAL – spisovateľ, jazykovedec, historik 
27.  3. 1737  Skalica                                                                                                        280. výr. 
21.  3. 1802  Sučany                                                                                                        215. výr. 
 
Koloman  BANŠEL – spisovateľ, publicista, v Skalici vydal almanach 
26.  8. 1850  Točnica 
28.  3. 1887  Lučenec                                                                                                      130. výr. 
 
Peter  STEYER – sochár, výtvarník, výtvarný pedagóg 
30.  3. 1927  Senica                                                                                                           90. výr. 
 
Lýdia  VADKERTI - GAVORNÍKOVÁ – poetka, prekladateľka pôsobila v Kopčanoch, Skalici                                                                                     
30.  3. 1932  Modra                                                                                                           85. výr. 
22.  5. 1999  Bratislava 
 
Jozef  BRANECKÝ -  národný buditeľ, spisovateľ 
31.  3. 1882  Skalica                                                                                                        135. výr. 
14.11. 1962  Pezinok                                                                                                        
 
 



21 
 

Apríl 
 
Viliam  KOVÁR – redaktor, prekladateľ, študoval v Skalici 
20.  4. 1915  Stolac (Juhoslávia) 
  2.  4. 1982  Trnava    
                                                                                                       35. výr. 
Karol  LEŠKA – básnik, kňaz, knihovník, vynálezca 
 2.   4. 1792  Dojč                                                                                                            225. výr. 
           1857  Csorna (Maďarsko)                                                                                      
 
Karol  WÁGNER – historik, vysokoškolský učiteľ, pôsobil v Skalici 
 3.   4. 1732  Zborov                                                                                                        285. výr. 
 7.   1. 1790  Sibiu (Rumunsko) 
 
Mikuláš  GERMANI  - keramikár 
Okolo 1720 
 4.   4. 1787 Skalica                                                                                                         230. výr. 
 
Štefan  JANŠÁK – archeológ, historik, prekladateľ 
14.  9. 1886  Osuské 
  8.  4. 1972  Bratislava                                                                                                     45. výr. 
 
Juraj  PAPÁNEK – historik, kňaz 
  1.  4. 1738  Kuklov 
11.  4. 1802  Olasz (Maďarsko)                                                                                      215. výr. 
 
Juraj  JURKOVIČ – notár, organizátor družstevníctva 
12.  4. 1827  Brezová                                                                                                     190. výr. 
28.  3. 1903  Skalica 
 
Bohuslav  HURBAN – prekladateľ, orientalista  
15.  4. 1862  Hlboké                                                                                                        155. výr. 
  6.  7. 1889  Martin 
                                                                       
Daniel  RAPANT – historik, profesor 
17.  4. 1897  Holíč                                                                                                          120. výr. 
17.  4. 1988  Bratislava 
 
Ivan  MOJÍK – spisovateľ, publicista, prekladateľ, pôsobil v Holíči, Skalici 
  2. 11.1928  Turzovka 
18. 4.  2007  Bratislava                                                                                                     10. výr. 
 
Alexander  ORGONÍK – učiteľ, zaslúžil sa o rozvoj školstva 
19.  4. 1897  Senica                                                                                                         120. výr. 
10.  3. 1980  Bratislava 
 
Václav  HORVÁTH – stredoškolský profesor, kňaz 
           1789  Skalica 
22.  4. 1822  Levoča                                                                                                        195. výr. 
 
Eugen  LEHOTAY – hudobný pedagóg, ľudovýchovný pracovník 
13.  7. 1897  Prievaly                                                                                                       
22.  4. 1977  Trnava                                                                                                          40. výr. 
 
Karol Bohdan  BORSUK – národno-kultúrny pracovník, kňaz 
14. 10.1851  Skalica 
24   .4.1907  Bzince pod Javorinou                                                                                110. výr. 
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Michal  SEMIAN – barokový spisovateľ, kňaz 
  3.  8. 1741  Vrádište 
29.  4. 1812  Pezinok                                                                                                      205. výr. 
 
Jozef  KARVAŠ – vlastivedný pracovník, učiteľ, pôsobil v Holíči a Skalici 
12.  9. 1905  Kalinčiakovo  
30.  4. 1982  Banská Bystrica                                                                                           35. výr. 
 
Jozef  POTOČÁR – dirigent, pôsobil v Senici 
 1.   8. 1920  Skalité 
30.  4. 2002  Bratislava                                                                                                     15. výr. 
 
Máj 
 
Juraj  KLIMO – cirkevný hodnostár, mecén 
  9.  4. 1710  Lopašov 
  2.  5. 1777  Pecs (Maďarsko)                                                                                        240. výr. 
 
Jozef  TALČÍK – ľudovýchovný pracovník, náboženský spisovateľ 
11.  5. 1830  Sobotište 
  2.  5. 1897  Marianka                                                                                                    120. výr. 
 
Viktor  RAVASZ – verejný činiteľ, právnik 
  5.  5. 1887  Kunov                                                                                                         130. výr. 
19.  9. 1957  Petrova Ves                                                                                                 
 
Viliam  PAULINY–TÓTH – spisovateľ, novinár, národovec, podpredseda Matice slovenskej                                                   
  3.  6. 1826  Senica 
  6.  5. 1877  Martin                                                                                                         140. výr. 
  
Karol  PLICKA - zberateľ ľudových piesní (Moravský sv. Ján), etnograf, umelecký fotograf 
14.10. 1894  Viedeň (Rakúsko) 
  6.  5. 1987  Praha (Česko)                                                                                             30. výr. 
 
ATHANAS  (vl. menom Martin Witwer) – staviteľ kláštorov a kostolov, pôsobil v Skalici    
23.10. 1667  Imst (Rakúsko)                                                                                          
12.  5. 1732  Pacov (Česko)                                                                                          285. výr. 
 
Martin  LAUČEK – cirkevný spisovateľ, kňaz 
12.  5. 1732  Martin                                                                                                        285. výr. 
  9.  2. 1802  Skalica                                                                                                       
 
Konštantín ČÁRSKY – lekár, chirurg 
  4.  4. 1989  Gbely 
13.  5. 1987  Bratislava                                                                                                    30. výr. 
 
Eugen  LÖBL – ekonóm, publicista, univerzitný profesor, člen predsed. svet. kongresu Slovákov                               
14.  5. 1907  Holíč                                                                                                          110. výr. 
  8.  8. 1982  New York, USA 
 
Jozef Vševlad  GAJDOŠ – historik, stredoškolský profesor, kňaz, pôsobil v Skalici 
15.  5. 1907  Maňa                                                                                                         110. výr. 
11.  5. 1978  Maňa  
 
Pavel  BEBLAVÝ – spisovateľ, osvetový pracovník, kňaz 
16.  5. 1847  Vrbovce                                                                                                      170. výr. 
18.  5. 1910  Sobotište 
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Gustáv  TOMALA - básnik, prekladateľ, etnograf 
21.  8. 1832  Žaškov                                                                        
18.  5. 1902  Skalica                                                                                                        115. výr. 
 
Michal  BUBNIČ – cirkevný hodnostár, pôsobil v Moravskom Svätom Jáne 
22.  5. 1877  Borinka                                                                                                       140. výr. 
22.  2. 1945  Rožňava 
 
Jozef  MÜLLER – telovýchovný funkcionár (lyžovanie) 
27.  5. 1907  Borský Svätý Mikuláš                                                                                 110. výr. 
10.  6. 1969  Piešťany 
 
Martin  ORGONÍK –KUNOVSKÝ – ľudový básnik 
28.  5. 1887  Kunov                                                                                                         130. výr. 
17.  3. 1916  Bratislava 
 
Ferdinand  AMENA- učiteľ, publicista, technik 
21.  5. 1891  Šaštín-Stráže 
30.  5. 1972  Bratislava                                                                                                     45. výr.   
 
Ján  FILO – cirkevný spisovateľ a hodnostár 
31.  5. 1722  Sobotište                                                                                                    295. výr. 
12.11. 1786  Trnava 
 
Anton  KARDHORDÓ – prekladateľ, katolícky kňaz 
31.  5. 1797  Šaštín                                                                                                        220. výr. 
  8.  1. 1874  Šurany 
 
Jún 
 
Ján  ORAVEC – jazykovedec, pedagóg 
  1.  6. 1922  Rozbehy                                                                                                      95. výr. 
  1.  5. 1986  Bratislava 
 
Mikuláš  DOHNÁNY – básnik, historik, vydal knihu o Skalici 
28.11. 1824  Dolné Držkovce 
  2.  6. 1852  Trnava                                                                                                        165. výr. 
 
František  ŠKUTIL – spisovateľ pre deti a mládež, publicista, krajanský pracovník v USA 
  2 . 6. 1872  Skalica                                                                                                        145. výr. 
26.  4. 1933  Boonton (USA) 
 
Lýdia  ŠTOLCOVÁ – maliarka, výtvarná pedagogička 
 5.   6. 1942  Senica                                                                                                           75. výr. 
 
Mária  KRÁĽOVIČOVÁ – herečka  
 7.   6. 1927  Čáry                                                                                                              90. výr. 
 
Gustáv Adolf  BEŽO – kníhtlačiar, vydavateľ, spisovateľ 
27.11. 1890  Senica 
  9.  6. 1952  Plavecký Štvrtok                                                                                           65. výr. 
 
Stanislav  TREYBAL – publicista, osvetový pracovník, pedagóg, pôsobil v Skalici 
  9 . 6. 1882  Kokořín-Šemanovice  (Česko)                                                                    135. výr. 
17.  3. 1970  Bratislava 
 
Ján  GREGOREC – spisovateľ, literárny vedec, profesor, pôsobil v Borskom sv. Jure 
12.  8. 1914  Bodie 
10.  6. 1982  Bratislava                                                                                                      35. výr. 
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Ján  OLIVA – verejný činiteľ, hospodársky pracovník 
14.  6. 1903  Holíč                                                                                                             35. výr. 
12.  6. 1982  Praha (Česko) 
 
Anton  VOSÁTKO – organizátor družstevníctva, učiteľ 
12.  6. 1867  Skalica                                                                                                        150. výr. 
19.10. 1960  Trnava 
 
Štefan  MANDELÍK  - kulúrno-osvetový pracovník, učiteľ, kňaz 
13.  6. 1822  Popudinské Močidlany                                                                               195. výr. 
31.12. 1891  Nové Sady 
 
Ján  PODHRADSKÝ – náboženský spisovateľ, osvietenec, kňaz 
  4.  7. 1758  Modra 
17.  6. 1817  Senica                                                                                                         200. výr. 
 
 Ján  ČERNOCH –  náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár 
18.  6. 1852  Skalica                                                                                                        165. výr. 
25.  7. 1927  Esztergom (Maďarsko)                                                                                  
 
Ján  DAMBORSKÝ – jazykovedec, kňaz, stredoškolský profesor, archivár 
12.  8. 1880  Kopčany 
19.  6. 1932  Nitra                                                                                                             85. výr. 
 
Tomáš  RUŽIČKA – národno-kultúrny dejateľ, priekopník družstevníctva 
11.12. 1877  Gbely                                                                                                    
21.  6. 1947  Žilina                                                                                                            70. výr. 
 
Janka  HREBENDOVÁ -  osvetová a zdravotná pracovníčka, pôsobila v Sobotišti, Senici, Prietrži                                                                                    
28.  6. 1812  Humpolec (Česko)                                                                                     205. výr. 
25.  1. 1880  Vrbovce 
 
Pavel  JAMÁRIK – kňaz, žurnalista, významný predstaviteľ americko-slovenského života                                             
24.12. 1875  Kunov 
29.  6. 1922  Disputanta (USA)                                                                                        95. výr. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Menný register 
Agnelli Jozef  (január) 

Ambro  Ján  (marec) 

Amena  Ferdinand  (máj) 

Andel  Karol  (január, október) 

Athanas  (máj, október) 

Banšel  Koloman  (marec) 

Baránek  Jozef  (január) 

Beblavý  Pavel  (máj) 

Bežo  Gustáv Adolf  (jún) 

Bežo  Ján  (marec) 

Bielek  Karol  (január) 

Blaho  Pavol  (marec, november) 

Borsuk  Karol Bohdan  (apríl) 

Branecký  Jozef  (marec, jún) 

Braxatorisová  Alexandra  (január, júl) 

Bubnič  Michal  (máj) 

Bysterský  Ján  (február, marec) 

Čambal  Pavel  (máj) 

Čársky  Jozef  (marec) 

Čársky  Konštantín  (máj) 

Černoch  Ján  (jún, júl) 

Čulen  Marek  (marec, december) 

Damborský  Jozef  (jún) 

Demo  Ondrej  (január) 

Dohnány  Mikuláš  (jún) 

Doležal Augustín  (marec) 

Egri  Anton  (marec) 

Fajnor  Vladimír  (január) 

Felker Andrej  (marec) 

Fiala  Anton  (január) 

Filo  Ján  (máj) 

Fulla  Ľudovít  (február) 
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Gajdoš  Jozef Vševlad  (máj) 

Gallay  Cyril  (marec) 

Germani  Mikuláš  (apríl) 

Gregorec  Ján  (jún) 

Hatala  Samuel  (február) 

Hések  Štefan  (február) 

Horváth  Václav  (apríl) 

Hrebendová Janka  (jún) 

Hudec  Konštantín  (marec) 

Hurban Bohuslav (apríl) 

Hurban  Jozef Miloslav  (marec) 

Hurban-Vajanský  Svetozár  (január) 

Jamárik  Pavel  (jún) 

Janšák  Štefan  (apríl) 

Jedlička  Pavol  (február) 

Jurkovič  Juraj  (apríl) 

Kardhordó  Anton  (máj) 

Karvaš  Jozef  (apríl) 

Klimo  Juraj  (máj) 

Kopščány  Karol  (jún) 

Kovár  Viliam  (apríl) 

Kráľovičová  Mária  (jún) 

Krištof-Veselý  František  (marec) 

Langhoffer  Ján Tobiáš  (február) 

Lauček  Martin  (február, máj) 

Lehotay  Eugen  (apríl, júl) 

Leška Karol  (apríl) 

Lichard Daniel Gabriel  (január, november) 

Lukačovič Jozef  (január) 

Löbl  Eugen  (máj, august) 

Machášek  Pavel  (marec) 

Mandelík  Štefan  (jún) 

Mikuš Jozef  (marec) 

Mojík  Ivan  (apríl) 

Mudroch  Pavol  (február) 

Müller  Jozef  (máj) 

Neckár  Ľudovít  (január) 

Novák  Ján  (január) 

Oliva Ján  (jún) 

Oravec  Ján  (jún) 

Orgoník  Alexander  (apríl) 

Orgoník-Kunovský  Martin  (máj) 

Palkovič Štefan  (január) 

Papánek  Juraj (apríl) 

Pauliny-Tóth  Viliam  (máj) 

Plicka  Karol  (máj) 

Podhradský  Ján  (jún) 

Pokorná  Alžbeta  (marec) 

Potočár  Jozef  (apríl) 

Prokopius  Ján  (január) 

Rapant Daniel  (apríl) 

Ravasz  Viktor  (máj, september) 

Repa  František  (február) 

Ružička  Tomáš  (jún, december) 

Semian  Karol Ľudovít  (marec) 

Semian Michal  (apríl) 

Stech Alojz  (január) 

Steyer  Peter  (marec) 

Šábek  Oldrich  (január) 

Šišolák  Ernest  (február) 

Škutil František  (jún) 

Štolcová  Lýdia  (jún) 

Tablic Bohuslav  (január) 

Talčík  Jozef  (máj) 

Tomaj  Ján  (marec) 

Tomala  Gustáv  (máj, august) 

Treybal  Stanislav  (jún) 

Vadkerti-Gavorníková  Lýdia  (marec) 

Varga  Marián  (január) 

Veselý  František Krištof  (marec) 

Viktorín  Jozef Karol  (marec) 

Vosátko  Anton  (jún) 

Vosátko  Jozef  (február) 

Wagner  Karol  (apríl) 

Weiss  František  (marec) 

Zelinka  Ján  (február) 

Žarnov  Andrej  (marec) 

 

Miestny register 
 
Borský Mikuláš 
Müller  Jozef  (máj) 
 

Borský Svätý Jur 
Gregorec  Ján  (jún) 
 

Brodské  
Čulen  Marek  (marec, december) 
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Čáry 
Kráľovičová  Mária  (jún) 
 

Dojč 
Leška  Karol  (apríl) 
 

Gbely 
Čársky  Jozef  (marec) 
Čársky Konštantín  (máj) 
Hudec  Konštantín  (marec) 
Ružička Tomáš  (jún, december) 
 

Hlboké 
Hurban  Bohuslav  (apríl) 
Hurban  Jozef Miloslav  (marec) 
Hurban-Vajanský  Svetozár  (január) 
Semian  Karol Ľudovít  (marec) 
 

Holíč 
Agnelli  Jozef  (január) 
Baránek Jozef  (január) 
Karvaš  Jozef  (apríl) 
Löbl  Eugen  (máj, august) 
Macháček  Pavol  (marec) 
Oliva  Ján  (jún) 
Rapant  Daniel  (apríl) 
Šišolák  Ernest (február) 
 

Jablonica 
Egri  Anton  (marec) 
 

Kopčany 
Damborský  Ján  (jún) 
Vadkerti-Gavorníková  Lýdia  (marec) 
 

Kuklov 
Lukačovič  Jozef  (január) 
Papánek  Juraj  (apríl) 
Žarnov  Andrej  (marec) 
 

Kúty 
Hések  Štefan  (február) 
Mikuš  Jozef  (marec) 
Palkovič  Štefan  (január) 

 
Lopašov 

Klimo  Juraj  (máj) 

 

Moravský Svätý Ján 
Bubnič  Michal  (máj) 
Plicka  Karol  (máj) 
 

Osuské 
Janšák  Štefan  (apríl) 
 

Popudinské Močidlany 
Mandelík  Štefan  (jún) 
 

Prietrž 
Hrebendová  Janka  (jún) 

Prievaly 

Fiala  Anton  (január) 
Lehotay  Eugen  (apríl, júl) 
 

Rozbehy 
Oravec  Ján  (jún) 

 
Senica   
Bežo  Gustáv Adolf  (jún) 
Bežo  Ján  (marec) 
Bysterský  Ján  (február,  marec) 
Fajnor  Vladimír  (január) 
Fulla  Ľudovít  (február) 
Gallay  Cyril  (marec) 
Hrebendová  Janka  (jún) 
Orgoník  Alexander  (apríl) 
Pauliny-Tóth  Viliam  (máj) 
Podhradský  Ján  (jún) 
Pokorná  Alžbeta  (marec) 
Potočár  Jozef  (apríl) 
Ravasz  Viktor  (máj, september) 
Steyer  Peter  (marec) 
Štolcová  Júlia  (jún) 
Zelinka  Ján  (február) 

-časť Kunov 
Jamárik  Pavel  (jún) 
Orgoník-Kunovský  Martin  (máj) 

-časť Sotiná 
Mudroch  Pavol  (február) 
 

Skalica 
Agnelli  Jozef  (január) 
Ambro  Ján  (marec) 
Andel  Karol  (január, október) 
Athanas  (máj, október) 
Banšel  Koloman  (marec) 
Bielek  Karol  (január) 
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Blaho  Pavol  (marec, november) 
Borsuk  Karol Bohdan  (apríl) 
Branecký  Jozef  (marec, november) 
Čambal  Pavel  (máj) 
Černoch  Ján  (jún) 
Dohnány  Mikuláš  (jún) 
Doležal Auguistín  (marec) 
Felker  Andrej  (marec) 
Gajdoš  Jozef Vševlad  (máj) 
Germani  Mikuláš  (apríl) 
Hatala  Samuel  (február) 
Horváth  Václav  (apríl) 
Jurkovič  Juraj  (apríl) 
Karvaš  Jozef  (apríl) 
Karvaš  Jozef  (apríl) 
Kopčána  Karol  (jún) 
Kovár  Viliam  (apríl) 
Krištof-Veselý  František  (marec) 
Langhoffer  Ján Tobiáš  (február) 
Lauček  Martin  (február, máj) 
Lichard  Daniel  (január, november) 
Neckár  Ľudovít  (január) 
Novák  Ján  (január) 
Prokopius  Ján  (január) 
Škutil  František  (jún) 
Tablic  Bohuslav  (január) 
Tomaj  Ján  (marec) 
Tomala  Gustáv  (máj) 
Treybal  Stanislav  (jún) 

Vadkerti-Gavorníková  Lýdia  (marec) 
Varga  Marián  (január) 
Veselý  František Krištof  (marec) 
Viktorín  Jozef Karol  (marec) 
Vosátko  Anton  (jún) 
Vosátko  Jozef  (február) 
Wagner  Karol  (apríl) 
Weiss  František  (marec) 

 
Sobotište 
Beblavý  Pavel  (máj) 
Filo  Ján  (máj) 
Hrebendová  Janka  (jún) 
Talčík  Jozef  (máj) 
 

Šaštín-Stráže 
Amena  Ferdinand  (máj) 
Kardhordó  Anton  (máj) 
Stech  Alojz  (január) 
Šabek  Oldrich  (január) 
 

Štefanov 
Jedlička  Pavol  (február) 
 

Vrádište 
Semian  Michal  (apríl) 

 
 
V zátvorkách sa nachádza mesiac, v ktorom má osobnosť výročie. Skratka bupd (bez udania presného 
dátumu ) znamená, že nie je známy presný dátum narodenia, prípadne úmrtia. 
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