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Úvod
Vážené kolegyne a kolegovia,
po namáhavých mesiacoch, kedy aj Záhorská knižnica fungovala v obmedzenom
režime, sme konečne koncom apríla mohli otvoriť aj vnútorné priestory našej
knižnice. Počas nich sme nezaháľali, plánovali sme nové aktivity, pripravovali zmeny
a vylepšovali naše služby, modernizovali priestory.
Pracovali sme na tom, aby sme po otvorení mohli priniesť veľa zaujímavých knižných
noviniek a aktivít. Našťastie letné a jesenné mesiace umožnili vďaka zmierňovaniu
opatrení usporiadať pri dodržiavaní aktuálnych opatrení aj množstvo podujatí, prvý
raz priniesla Záhorská knižnica letný program pre všetky vekové kategórie. Rovnako
aj do iných knižníc v regióne sa pomaly vracal život, niektoré sa stali súčasťou
nového projektu Záhorskej knižnice pod názvom Putovná knižnica. Viac o ňom, ako
aj o aktivitách ostatných knižníc sa dozviete v prvom čísle Metodických listov
v nasledovnom roku.
Druhé tohtoročné číslo Vám ponúka vyhodnotenie plnenia štandardov mestskými a
obecnými knižnicami okresov Senica a Skalica za rok 2020, informáciu o nových
metodických materiáloch pre knižnice a knihovníkov spracovaných Knižničným
inštitútom Slovenskej národnej knižnice. Obzrieme sa aj za 12. ročníkom čitateľskej
ankety Kniha Záhoria a v závere ako zvyčajne prinášame prvú časť Kalendária
regionálnych osobností - Jubilanti roku 2022.
Dovoľte mi zaželať Vám do posledných týždňov tohto roka najmä veľa zdravia,
pokojné prežitie adventného obdobia a vianočných sviatkov a nech je pre nás
nastávajúci rok 2022 okrem iného aj rokom návratu k nášmu obyčajnému
knihovníckemu životu, v ktorom nechýbajú čitatelia a podujatia.
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Hodnotenie plnenia štandardov mestských a obecných knižníc
okresov Senica a Skalica za rok 2020
V roku 2021 bol Záhorskou knižnicou v Senici spracovaný materiál
„Hodnotenie plnenia štandardov mestských a obecných knižníc okresov Senica
a Skalica za rok 2020“.
Cieľom dokumentu Metodické usmernenie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. MK- 4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre
verejné knižnice (s účinnosťou od 1. septembra 2020) je:
a) určenie a zabezpečenie kvantitatívnych a kvalitatívnych podmienok poskytovania
knižnično-informačných služieb verejnými knižnicami a optimálneho využívania
verejných zdrojov poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc;
b) určenie kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov definujúcich podmienky, ktoré
majú spĺňať verejné knižnice na plnenie svojich úloh na optimálnej úrovni.
Hodnotenie plnenia štandardov fungujúcich verejných knižníc (mestských a
obecných) pôsobiacich na území okresov Senica a Skalica za rok 2020 bolo
spracované na základe údajov získaných z formulárov „Prehľad o činnosti knižnice
za rok 2020“, prostredníctvom ktorých bol poskytnutý aj súhlas zriaďovateľov so
spracovaním a so zverejnením všetkých údajov o knižnici, ktoré uviedli na účely
analýz, ktoré vypracováva a zverejňuje Záhorská knižnica a ktoré zbiera podľa
zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
Pandémia COVID-19 v roku 2020 výrazne zasiahla do činnosti knižníc, došlo
k výraznému obmedzeniu poskytovaných služieb a často k úplnému zatvoreniu
knižnice (čo bolo po vyhodnotení epidemiologickej situácie v kompetencii
zriaďovateľov) a tieto skutočnosti sa výrazne prejavili poklesom výkonov, nárastom
počtu stagnujúcich knižníc a teda aj slabým plnením štandardov za rok 2020.
Záhorská knižnica spracovala hodnotenie 29 fungujúcich knižníc z 2 okresov v
jej metodickej pôsobnosti (okresy Senica, Skalica). Z nich sú 4 knižnice mestské,
1 knižnica obecná profesionalizovaná a 24 obecných neprofesionalizovaných
knižníc.
Neboli hodnotené stagnujúce knižnice, v okrese Senica je to 11 knižníc
a v okrese Skalica 7 knižníc.
Knižnice, najmä malé obecné, boli následkom nepriaznivej situácie počas pandémie
COVID-19 pre verejnosť zatvorené, alebo poskytovali len veľmi obmedzené služby.
V roku 2020 pribudli v okrese Senica tri stagnujúce knižnice (Borský Svätý Jur,
Rovensko, Smrdáky) a v okrese Skalica dve stagnujúce knižnice (Lopašov, Trnovec).

Hodnotené štandardy:


Umiestnenie knižnice v obci a priestory určené pre používateľov

Knižnica by mala byť ľahko dostupná a priestory by mali dosahovať 60 m2 na 1000
obyvateľov.
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Obecné knižnice sa nachádzajú najčastejšie v priestoroch obecných úradov,
kultúrnych domov, prípadne iných objektov patriacich obci. Ich umiestnenie a
priestory sú limitované konkrétnymi podmienkami, umiestnenie knižníc sa čiastočne
zlepšuje v dôsledku rekonštrukcií týchto objektov. Situácia Nové interiérové
vybavenie a nové technológie sú zavádzané hlavne v mestských a väčších obecných
knižniciach, podobne ako aj miesta na stretávanie sa, na štúdium a oddych nie sú
súčasťou malých obecných knižníc z priestorových dôvodov.
Štandard v roku 2020 splnilo 6 knižníc (Sobotište, Moravský Svätý Ján, Holíč,
Skalica, Chropov a Radošovce, približujú sa k nemu knižnice v Dojči a Štefanove).
Ostatné knižnice sú priestorovo poddimenzované. Mnohé z knižníc sú v malých
priestoroch, kde nie sú priestory na štúdium a možnosť usporiadať kultúrne
podujatia, ale len vypožičiavať knihy.
Tento parameter nových štandardov sa nám javí ako nereálny, väčšina knižníc
nemá bez ohľadu na počet obyvateľov k dispozícii ani 60 m2. Podľa neho by len
Záhorská knižnica v Senici potrebovala takmer dvojnásobné priestory.


Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť

Odporúčané hodnoty sa menia podľa počtu obyvateľov sídla knižnice a to od 3 hodín
do 40 hodín týždenne.
Štandard splnilo 7 knižníc (Senica, Šaštín – Stráže, Kúty, Sobotište, Jablonica,
Gbely, Brodské). Problém vidíme u mestských knižníc v Skalici a najmä v Holíči, tie
majú nastavený štandard na 40-45 hodín týždenne.


Budovanie knižničného fondu a informačných zdrojov

Knižničné fondy sú základom poskytovania kvalitných knižnično-informačných
služieb, a mali by zohľadňovať potreby miestnej komunity. Obecná knižnica by mala
vynaložiť v jednom kalendárnom roku na nákup kníh na 1 obyvateľa 0,80 € a
mestská 1 €.
Finančné prostriedky poskytované od zriaďovateľov vo väčšine knižníc
dlhodobo nedosahujú výšku stanoveného štandardu. V roku 2020 došlo k situácii, že
niektorým knižniciam boli finančné prostriedky na nákup kníh získané z FPU zaslané
až na konci roka a ich čerpanie sa prejaví až v nasledujúcom roku (napr. knižnica
Holíč).
Naplniť štandard sa podarilo len 2 knižniciam, a to Záhorskej knižnici a knižnici
v Sobotišti. Z knižníc skalické okresu majú najlepší výsledok Radošovce, dosiahli
61% štandardu. 10 knižníc nedostalo žiadne prostriedky na nákup kníh.


Študijné miesta a miesta na oddych

Knižnica by mala vo svojich priestoroch vytvoriť pohodlné miesta na štúdium i
oddych, na stretávanie sa skupín rôznych vekových kategórií.
Štandard splnilo 5 knižníc, (Sobotište, Moravský Svätý Ján, Prietrž, Chropov,
Popudinské Močidľany).
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Za študijné miesto mnohé knižnice považujú ešte stále len pracovný stôl so
stoličkou, preto nie je počet knižníc spĺňajúci tento štandard dostatočný. Nerátajú
miesto na oddych. Závisí to od priestorov, v ktorých je knižnica umiestnená, v malých
knižniciach sú k dispozícii stoličky, vo väčších kreslá, sedačky, sedacie vaky, detské
kútiky sú vytvorené len sporadicky.


Prístup k internetu a informačným technológiám

Verejná knižnica by mala umožniť prístup na internet na počítačoch a tiež zároveň
prostredníctvom wi-fi pripojenia. Skutočnosť je však iná, vo väčšine malých knižníc
táto možnosť chýba.
Štandard - počet verejne prístupných staníc s pripojením na internet, prípadne
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia, spĺňa 15 knižníc. Sú to: Senica, Sobotište,
Častkov, Koválov, Prietrž, Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Moravský Svätý Ján,
Gbely, Holíč, Skalica, Brodské, Popudinské Močidľany, Chropov, Radošovce.


Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych sieťach

Vlastnú webovú stránku majú zriadenú 2 knižnice (Senica, Skalica). Väčšina knižníc
uvádza informácie na webovej stránke zriaďovateľa, no stále sú aj knižnice, ktoré to
nerobia (z fungujúcich knižníc je to 5 knižníc skalického okresu), prípadne zverejnené
informácie neaktualizujú. Na FB majú vytvorený profil 4 knižnice (Senica, Skalica,
Holíč, Cerová).


Elektronický katalóg knižnice

Elektronický katalóg knižnice je základným nástrojom na sprístupnenie knižničného
fondu.
Elektronický katalóg majú sprístupnený 4 knižnice: (Senica, Skalica, Holíč, Brodské).
Knižnično - informačný systém vlastní spolu 7 knižníc (KIS MaSK, Virtua, Clavius, Da
Vinci).


Vzdelávanie zamestnancov knižnice

Každý zamestnanec by mal venovať odbornému vzdelávaniu 40 hodín ročne,
zamestnanci pôsobiaci v knižniciach s rozsahom prevádzkového času menším ako
20 hodín (úväzok menší ako 0,5) najmenej 8 hodín ročne.
Za rok 2020 nesplnila štandard žiadna verejná knižnica.
Údaje o vzdelávaní uviedlo 7 knižníc (Senica, Šaštín-Stráže, Sobotište, Gbely,
Holíč, Skalica, Brodské). Niektoré knižnice údaj nevyplnili, väčšina knižníc tento údaj
nesledovala. Ponuka vzdelávania od začiatku roka bola výrazne obmedzená
zákazom realizovania hromadných podujatí, zatvorením knižníc. Slovenská národná
knižnica však začala v roku 2021 realizovať cez svoj Knižničný inštitút rôzne online
webináre, uverejnené sú na ich youtube kanáli, takže pribudla možnosť vzdelávať sa
v rôznych oblastiach knihovníckej práce aj vo virtuálnom priestore.
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Meranie spokojnosti používateľov knižnice

Štandard splnila len Záhorská knižnica v Senici. Ostatné knižnice nerealizovali
prieskumy spokojnosti používateľov.


Vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia

Štandard nesplnila žiadna knižnica.
Štandard je nastavený na realizáciu počtu podujatí v závislosti od počtu obyvateľov
obce. 1V prípade Záhorskej knižnice je napríklad problém zaradenia knižnice, mesto
udáva údaj pod 20 000 obyvateľov a Štatistický úrad SR nad 20 000 obyvateľov
a knižnica sa tak porovnáva s knižnicami v skupine 20 000 – 40 000 obyvateľov . Pri
podujatiach by tak mala spĺňať štandard 500 podujatí ročne, čo je aj za normálnej
situácie mimo pandémiu nerealizovateľné. Aj v skupine do 20 000 obyvateľ je
štandard nadsadený - 300 podujatí v roku.
V roku 2020 sa viaceré podujatia nemohli uskutočniť kvôli karanténnym opatreniam.


Percento používateľov z počtu obyvateľov

Iba v 2 obecných a mestských knižniciach bol naplnený štandard percenta
používateľov z počtu obyvateľov (Sobotište, Gbely). Na 90% splnila štandard
Záhorská knižnica.
Pokles používateľov u väčšiny knižníc bol zapríčinený dlhým obdobím zatvorenia
knižníc počas pandémie.
Štandardy by mali pomôcť knižniciam zmeniť sa na moderné komunitné inštitúcie, v
ktorých sa môžu používatelia vzdelávať, zmysluplne tráviť voľný čas, stretávať sa a
prezentovať svoju miestnu kultúru. Treba veriť, že situácia v súvislosti s pandémiou
v dohľadnej dobe umožní knižniciam vrátiť sa k bežnému režimu a plnohodnotne
poskytovať svoje služby.
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Kniha Záhoria 2019-2020
14. mája 2021 sa slávnostným vyhlásením výsledkov, prvý raz vo virtuálnom
priestore na youtube kanáli Záhorskej knižnice, uzatvoril 12. ročník súťaže Kniha
Záhoria 2019 – 2020. Čitateľskú anketu tradične pripravuje Záhorská knižnica spolu
s Galériou Jána Mudrocha v Senici, Záhorským múzeom v Skalici a Mestským
centrom kultúry Malacky.
Kniha Záhoria si kladie za cieľ propagovať knihy, ktoré sa týkajú Záhoria –
tematicky či osobou autora. Do ročníka 2019 – 2020 organizátori zaregistrovali 57
kníh, ktoré vyšli v daných rokoch, týkajú sa regiónu Záhorie a majú pridelené ISBN. Z
nich vybrali 25, ktoré nominovali do hlasovania verejnosti.
Aj tomuto ročníku KZ sme vytvorili špeciálny web, na ktorom sme zverejnili všetkých
57 prihlásených kníh. Každej z nominovaných kníh sme pripravili samostatný článok,
ktorý vznikol na základe rozhovorov s autormi. Cieľom bolo, aby sa čitatelia o každej
z nominovaných kníh dozvedeli viac ako len krátku anotáciu.
Web venovaný knihám v KZ zostáva zverejnený, pridal sa tak k predchádzajúcemu
ročníku 2018. Vytvára akúsi virtuálnu kroniku zloženú z jednotlivých ročníkov. Aj
takýmto spôsobom chceme počas celého roka propagovať literatúru týkajúcu sa
nášho regiónu a neobmedzovať sa len na obdobie hlasovania.
Spojený ročník 2019 – 2020 sa presunul z jesenných mesiacov na jar, aby
hlasovanie o knihách roka plynule nasledovalo po ukončení daného roka. Hoci v
minulých ročníkoch bolo možné hlasovať aj fyzicky vo viacerých knižniciach,
tohtoročné hlasovanie sa odohrávalo výhradne v online prostredí od 1. do 30.
apríla. Online hlasovanie čitateľov neodradilo, práve naopak. Do súťaže sme dostali
2 282 platných hlasov, čo je o 1 061 viac ako v ročníku 2018, kedy sa hlasovalo
kombinovaným spôsobom – cez internet aj vo vybraných knižniciach.
Čitatelia si ako Knihu Záhoria 2019 – 2020 vybrali Príbehy krásnej Felicity
autora Františka Višvádera (429 hlasov). Na druhom mieste skončil Dušan Krivský s
publikáciou Tu vybudujeme (320 hlasov) a na treťom Eva Tokošová a jej
Mokrohajské čaro (315 hlasov).
Po prvý raz sme uzatvorili ročník virtuálne v podobe videa. Spolu s kompletnými
informáciami k danému ročníku je k dispozícii na webe Záhorskej
knižnice www.zahorskakniznica.eu
Vyhlásenie výsledkov Kniha Záhoria
https://www.youtube.com/watch?v=v=rA_BEM-Nyk4
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Metodické materiály a odporúčania Knižničného inštitútu
v roku 2021
Knižničný inštitút Slovenskej národnej knižnice je poradná skupina pre metodiku spolupracuje, navrhuje, tvorí a rieši aktuálne problémy metodiky na Slovensku.
Knižničný inštitút pripravil pre knižnice a knihovníkov v roku 2021 nasledovné
metodické materiály a odporúčania:


Metodické odporúčania pravidiel pre nastavenie predlžovania výpožičiek
v knižniciach knižničného systému SR

https://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Dokumenty_pre_
knihovnikov/Metodicke_odporucania.pdf
Materiál obsahuje terminologické vymedzenie základných pojmov súvisiacich s
výpožičným procesom, ako sú: knižnica, knižničný fond, knižničný dokument,
monografia, periodikum, používateľ, registrovaný používateľ, výpožička, prezenčná,
absenčná, prolongácia. Ďalej výpožičný poriadok, ktorý stanovuje podmienky a
spôsob vypožičiavania dokumentov, výpožičnú lehotu, poplatky za služby a sankcie
za nedodržanie výpožičného poriadku. Sú tu zverejnené:
Zásady vypožičiavania dokumentov (napr. požičiavať len registrovaným
používateľom, možnosť regulovať počet vypožičaných kníh) ako aj odporúčaný počet
absenčných výpožičiek používateľovi:
• deti do 15 rokov – 10 knižničných dokumentov
• dospelí – 15 knižničných dokumentov
• študenti – 20 knižničných dokumentov
Odporúčaná výpožičná lehota knižničných dokumentov pre absenčné
výpožičky:
• knihy – 30 kalendárnych dní
• periodiká – 7 až 14 kalendárnych dní
Zásady predlžovania výpožičiek
Odporúčaný počet predĺžení výpožičnej lehoty dokumentov o ďalších 30
kalendárnych dní je trikrát.
Používateľ pred ukončením výpožičnej lehoty dokumentov si predĺženie výpožičnej
lehoty (prolongáciu) môže vykonať osobne v knižnici, písomne, telefonicky,
e-mailom, elektronicky prostredníctvom konta používateľa v knižničnom systéme
alebo prostredníctvom chatu.
Predĺženie výpožičnej lehoty (prolongácia) dokumentu sa považuje za novú
výpožičku. Výpožičky dokumentov je možné obnoviť bezprostredne po uplynutí
odporúčanej trikrát predĺženej výpožičnej lehoty, pričom používateľ je povinný vrátiť
knižničné dokumenty. Ak knižničný dokument nie je rezervovaný iným používateľom,
môže požiadať o novú výpožičku knižničného dokumentu.
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Predĺženie výpožičnej lehoty absenčných výpožičiek nie je možné ak
• je knižničný dokument rezervovaný iným používateľom,
• má používateľ voči knižnici podlžnosti,
• je prekročený počet predĺžení výpožičnej lehoty,
• je čitateľský preukaz neplatný



Knižnice knižniciam - Metodické úlohy regionálnych knižníc a
regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou voči knižniciam v
metodickej pôsobnosti

https://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Dokumenty_pre_
knihovnikov/Kniznice_knizniciam.pdf
Metodická príručka podrobne vysvetľuje prácu metodika či už v regionálnej alebo v
regionálnej krajskej knižnici. Pre obecné a mestské knižnice a ich zriaďovateľov sú
určené najmä kapitoly: Úlohy zriaďovateľov mestských a obecných knižníc (s.17) a
Úlohy mestských, obecných a školských knižníc (s.19).



Metodický materiál pre e- vzdelávanie v prostredí knižníc

https://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Dokumenty_pre_
knihovnikov/Metodicky_material_pre_e_vzdelavanie_v_prostredi_kniznic.pdf
Prehľadne spracovaný materiál, ktorý môže pomôcť knižniciam pri realizácii online
podujatí. Uvádza výhody i nevýhody online prostredia, na čo si dať pozor pri realizácii
podujatí, požiadavky na technické vybavenie, plánovanie a príprava, vyhodnotenie,
aplikácie na realizáciu: Jitsi Meet (https://meet.jit.si/), Google Meet
(https://meet.google.com/), Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/sksk/microsoft-365/microsoft-teams/). Prináša tiež príklady dobrej praxe a konkrétne
postupy.


Vzor prieskumu spokojnosti používateľov knižnice

Vzor je možné využiť pri spracovaní dotazníka, prostredníctvom ktorého knižnica
zisťuje názory svojich používateľov. Meranie spokojnosti používateľov knižnice je
jedným z kritérií Metodického usmernenia MK SR na určenie štandardov pre
verejné knižnice. Pomáha zriaďovateľom i vedeniu knižnice pri rozhodovaní o
zlepšovaní činnosti a rozvoji knižnice. Odporúča sa realizovať 1x ročne.
https://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Dokumenty_pre_
knihovnikov/Prieskum_spokojnosti_pouzivatelov_kniznice.pdf
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Metodická príručka pre štatistický výkaz KULT 10-01

V príručke sú prehľadne vysvetlené informácie potrebné pri vyplňovaní ročného
výkazu za knižnicu, podrobne je vysvetlené vypĺňanie každého modulu výkazu.
https://www.snk.sk/images/sluzby/ORKS/statistika/KULT_MK_SR_1001/Metodicka_pr%C3%ADrucka_k_statisitke_FINAL_1.pdf
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Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2022
I. časť

Január

Vladimír FAJNOR – publicista, právnik, politik, univerzitný profesor
23. 10. 1875 Senica
05. 01. 1952 Bratislava

70. výr.

Karol ANDEL – vlastivedný pracovník, archeológ, sudca, pôsobil v Skalici
29. 10. 1897 Radošina
07. 01. 1977 Košice

45. výr.

Štefan PALKOVIČ – krajanský pracovník v USA
1863 Kúty
07. 01. 1927 New York (USA)

95. výr.

Ján PROKOPIUS – lekár, osvetový pracovník
12. 01. 1732 Skalica
13. 08. 1806 Sobotište

290. výr.

Ľudovít NECKÁR – náboženský spisovateľ, učiteľ
13. 01. 1892 Skalica
03. 08. 1958 Smrečany

130. výr.

Alojz STECH - maliar
29. 11. 1813 Šaštín-Stráže
13. 01. 1887 Tata (Maďarsko)

135. výr.

Jozef BARÁNEK - veterinár, epizootológ, hygienik
14. 01. 1897 Holíč
11. 03. 1970 Komárno

125. výr.

Karol BIELEK - pedagóg, publicista, pôsobil v Skalici
15. 01. 1857 Lutiše
25. 11. 1936 Žarnovica

165. výr.

Jozef LUKAČOVIČ - stredoškolský profesor, kňaz, pôsobil v Kuklove
15. 01. 1902 Trnava
17. 04. 1991 Bratislava

120. výr.

Oldrich ŠABEK - herec
24. 02. 1924 Šaštín-Stráže
15. 01. 1982 Spišská Nová Ves

´ 40. výr.

Svetozár HURBAN–VAJANSKÝ - básnik, spisovateľ, novinár, publicista, advokát
16. 01. 1847 Hlboké
175. výr.
17. 08. 1916 Martin
11

Alexandra BRAXATORISOVÁ - dramaturgička, prekladateľka, libretistka
26. 07. 1937 Senica
17. 01. 2012 Bratislava
Daniel Gabriel LICHARD - spisovateľ, vydavateľ, ľudovýchovný pracovník
17. 01. 1812 Slovenská Ľupča
17. 11. 1882 Skalica
Ján NOVÁK - národný buditeľ, kňaz
08. 10. 1871 Skalica
23. 01. 1937 Smolenice
Anton FIALA - náboženský spisovateľ
24. 01. 1762 Prievaly
15. 10. 1834 Veľké Kostoľany
Bohuslav TABLIC - spisovateľ, historik, prekladateľ, kňaz, pôsobil v Skalici
05. 09. 1769 České Brezovo
27. 01. 1832 Kostolné Moravce
Marián VARGA - skladateľ, sólista na klávesové nástroje
29. 01. 1947 Skalica
09. 08. 2017 Čierna Voda, Chorvátsky Grob

10. výr.
210. výr.

85. výr.
260. výr.

190. výr.
75. výr.

Február

Ján Tobiáš LANGHOFER - publicista, národno-kultúrny pracovník
01. 02. 1812 Skalica
02. 02. 1876 Stará Pazova (Srbsko)

210. výr.

Ernest ŠIŠOLÁK - strojný inžinier, vysokoškolský profesor
03. 02. 1902 Holíč
21. 12. 1985 Bratislava

120. výr.

Jozef AGNELLI – významný pokusník, pestovateľa šľachtiteľ liečivých rastlín a zemiakov
06. 02. 1852 Skalica
170.výr.
06. 08. 1923 Holíč
Martin LAUČEK – cirkevný spisovateľ, kňaz
12. 05. 1732 Martin
09. 02. 1802 Skalica
Jozef VOSÁTKO – stranícky funkcionár, účastník SNP
31. 07. 1901 Skalica
09. 02. 1972 Trnava

220. výr.

50. výr.

Ján BYSTERSKÝ – kňaz, národnobuditeľský pracovník, organizátor štúrovského
študentského hnutia
21. 03. 1817 Senica
14. 02. 1867 Zmajevo (Juhoslávia)
155. výr.
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Samuel HATALA – učiteľ, osvetový pracovník, pôsobil v Prietrži
15. 02. 1862 Myjava
02. 04. 1956 Skalica

160. výr.

Pavol MUDROCH – verejný činiteľ, senátor NZ
15. 02. 1872 Senica
1950

150. výr.

Jana JURÁŇOVÁ – dramatička, prozaička, prekladateľka, publicistka
19. 02. 1957 Senica
Ján ZELINKA – (vl. menom Winter) – biochemik, molekulárny biológ,
univerzitný profesor
21. 02. 1922 Senica
20. 04. 2009 Bratislava
František REPA - cimbalista, hudobný pedagóg
22. 01. 1911 Koválov
21. 02. 1972 Koválov
Pavol JEDLIČKA – historik, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár
pôsobil v Štefanove
14. 01. 1844 Dolný Lopašov
26. 02. 1917 Esztergom (Maďarsko)

65. výr.

100. výr.

50. výr.

105. výr.

Ľudovít FULLA - maliar, grafik, výtvarník, pedagóg, pôsobil v Senici
27. 02. 1902 Ružomberok
21. 04. 1980 Bratislava

120. výr.

Štefan HÉSEK – katolícky kňaz, vlastivedný pracovník
29. 02. 1892 Kúty
22. 08. 1953 Veľká Lodina

130. výr.

Marec

Ján TOMAJ – pedagóg, publicista
14. 12. 1881 Hranovnica
03. 03. 1927 Skalica
Marek ČULEN – kolár, politik
08. 03. 1887 Brodské
26. 12. 1957 Brodské
Jozef MIKUŠ – pedagóg, regionálny historik, osvetový pracovník
01. 02. 1934 Kúty
10. 03. 1997 Kúty

95. výr.
135. výr.

25. výr.
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Jozef ČÁRSKY – cirkevný hodnostár, rektor
09. 05. 1886 Gbely
11. 03. 1962 Košice

60. výr.

Jozef Karol VIKTORÍN – kňaz, publicista, národný buditeľ, pôsobil v Senici, Skalici
12. 03. 1822 Zavar
200. výr.
21. 07. 1874 Budapešť (Maďarsko)
Cyril GALLAY – spisovateľ, prekladateľ, pedagóg
13. 03. 1857 Ratková
18. 03. 1913 Senica

165. výr.

František KRIŠTOF–VESELÝ – herec, spevák, režisér
12. 04. 1903 Skalica
13. 03. 1977 Bratislava

45. výr.

Konštantín ČÁRSKY – lekár, pedagóg
04. 04. 1899 Gbely
15. 03. 1987 Bratislava

35. výr.

František WEISS – matematik, astronóm, univerzitný profesor, pôsobil v Skalici
16. 03. 1717 Trnava
305. výr.
10. 01. 1785 Budapešť (Maďarsko)
Andrej ŽARNOV (vl. menom František Šabík) – básnik, lekár, univerzitný
profesor
19. 11. 1903 Kuklov
16. 03. 1982 Poughkeepsie (USA)
Jozef Miloslav HURBAN - politik, ideológ, spisovateľ
19. 03. 1817 Beckov
21. 02. 1888 Hlboké
Alžbeta POKORNÁ – výtvarníčka, ilustrátorka, mecenáška
08. 04. 1885 Senica
20. 03. 1962 Senica
Ján BEŽO - učiteľ, kníhtlačiar, vydavateľ
21. 03. 1842 Nitrianska Streda
24. 07. 1905 Senica
Ján BYSTERICKÝ – kňaz, národnobuditeľský pracovník, organizátor
štúrovského študentského hnutia
21. 03. 1817 Senica
14. 02. 1867 Zmajevo (Juhoslávia)
Karol Ľudovít SEMIAN – národný buditeľ, tajomník revolučnej Slovenskej
národnej rady
21. 03. 1817 Hlboké
13. 08. 1891 Turá Lúka
Andrej FELKER – filozof
22. 03. 1737 Žilina
30. 11. 1698 Skalica

40. výr.
205. výr.

60. výr.
180. výr.

205. výr.

205. výr.

285. výr.
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Konštantín HUDEC – muzikológ
11. 03. 1901 Gbely
23. 03. 1952 Bratislava

70. výr.

Pavol BLAHO – politik, lekár
25. 03. 1867 Skalica
29. 11. 1927 Bratislava

155. výr.

Pavel MACHÁČEK – publicista, kňaz
25. 03. 1887 Holíč
02. 01. 1969 Holíč

135. výr.

Anton EGRI – ovocinár, autor publikácií o ovocinárstve, pôsobil v Jablonici
26. 03. 1802 Buková
03. 08. 1883 Horné Krškany

220. výr.

Ján AMBRO – lekár, vydal v Skalici knihu o pôrodníctve
27. 03. 1827 Beckov
15. 05. 1890 Bratislava

195. výr.

Augustín DOLEŽAL – spisovateľ, jazykovedec, historik
27. 03. 1737 Skalica
21. 03. 1802 Sučany

285. výr.
220. výr.

Koloman BANŠEL – spisovateľ, publicista, v Skalici vydal almanach
26. 08. 1850 Točnica
28. 03. 1887 Lučenec

135. výr.

Peter STEYER – sochár, výtvarník, výtvarný pedagóg
30. 03. 1927 Senica
2009
Lýdia VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ – poetka, prekladateľka
pôsobila v Kopčanoch, Skalici
30. 03. 1932 Modra
22. 05. 1999 Bratislava
Jozef BRANECKÝ - národný buditeľ, spisovateľ
31. 03. 1882 Skalica
14. 11. 1962 Pezinok

95. výr.

90. výr.

140. výr.

Apríl

Viliam KOVÁR – redaktor, prekladateľ, študoval v Skalici
20. 04. 1915 Stolac (Juhoslávia)
02. 04. 1982 Trnava
Karol LEŠKA – básnik, kňaz, knihovník, vynálezca
02. 04. 1792 Dojč
1857 Csorna (Maďarsko)

40. výr.
230. výr.
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Karol WÁGNER – historik, vysokoškolský učiteľ, pôsobil v Skalici
03. 04. 1732 Zborov
07. 01. 1790 Sibiu (Rumunsko)
Mikuláš GERMANI - keramikár
Okolo 1720
04. 04. 1787 Skalica
Štefan JANŠÁK – archeológ, historik, prekladateľ
14. 09. 1886 Osuské
08. 04. 1972 Bratislava
Juraj PAPÁNEK – historik, kňaz
01. 04. 1738 Kuklov
11. 04. 1802 Olasz (Maďarsko)

290. výr.

235. výr.

50. výr.

220. výr.

Juraj JURKOVIČ – notár, organizátor družstevníctva
12. 04. 1827 Brezová
28. 03. 1903 Skalica

195. výr.

Bohuslav HURBAN – prekladateľ, orientalista
15. 04. 1862 Hlboké
06. 07. 1889 Martin

160. výr.

Daniel RAPANT – historik, profesor
17. 04. 1897 Holíč
17. 04. 1988 Bratislava

125. výr.

Ivan MOJÍK – spisovateľ, publicista, prekladateľ, pôsobil v Holíči, Skalici
02.11. 1928 Turzovka
18. 04. 2007 Bratislava
Alexander ORGONÍK – učiteľ, zaslúžil sa o rozvoj školstva
19. 04. 1897 Senica
10. 03. 1980 Bratislava
Václav HORVÁTH – stredoškolský profesor, kňaz
1789 Skalica
22. 04. 1822 Levoča
Eugen LEHOTAY – hudobný pedagóg, ľudovýchovný pracovník
13. 07. 1897 Prievaly
22. 04. 1977 Trnava

15. výr.
125. výr.

200. výr.

45. výr.

Karol Bohdan BORSUK – národno-kultúrny pracovník, kňaz
14. 10. 1851 Skalica
24. 04. 1907 Bzince pod Javorinou

115. výr.

Michal SEMIAN – barokový spisovateľ, kňaz
03. 08. 1741 Vrádište
29. 04. 1812 Pezinok

210. výr.

Jozef KARVAŠ – vlastivedný pracovník, učiteľ, pôsobil v Holíči a Skalici
12. 09. 1905 Kalinčiakovo
30. 04. 1982 Banská Bystrica

40. výr.
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Jozef POTOČÁR – dirigent, pôsobil v Senici
01. 08. 1920 Skalité
30. 04. 2002 Bratislava

20. výr.

Máj

Juraj KLIMO – cirkevný hodnostár, mecén
09. 04. 1710 Lopašov
02. 05. 1777 Pecs (Maďarsko)

245. výr.

Jozef TALČÍK – ľudovýchovný pracovník, náboženský spisovateľ
11. 05. 1830 Sobotište
02. 05. 1897 Marianka

125. výr.

Viktor RAVASZ – verejný činiteľ, právnik
05. 05. 1887 Kunov
19. 09. 1957 Petrova Ves

135. výr.

Viliam PAULINY–TÓTH – spisovateľ, novinár, národovec, podpredseda Matice
slovenskej
03. 06. 1826 Senica
06. 05. 1877 Martin
145. výr.
Karol PLICKA - zberateľ ľudových piesní, etnograf, umelecký fotograf, zozbieral
piesne z Moravského Svätého Jána
14.10. 1894 Viedeň (Rakúsko)
06. 05. 1987 Praha (Česko)
35. výr.
ATHANAS (vl. menom Martin Witwer) – staviteľ kláštorov a kostolov, pôsobil
v Skalici
23. 10. 1667 Imst (Rakúsko)
12. 05. 1732 Pacov (Česko)
290. výr.
Martin LAUČEK – cirkevný spisovateľ, kňaz
12. 05. 1732 Martin
09. 02. 1802 Skalica
Konštantín ČÁRSKY – lekár, chirurg
04. 04. 1989 Gbely
13. 05. 1987 Bratislava
Eugen LÖBL – ekonóm, publicista, univerzitný profesor,
člen predsedníctva svetového kongresu Slovákov
14. 05. 1907 Holíč
08. 08. 1982 New York, USA

290. výr.

35. výr.

115. výr.

Jozef Vševlad GAJDOŠ – historik, stredoškolský profesor, kňaz, pôsobil v Skalici
15. 05. 1907 Maňa
115. výr.
11. 05. 1978 Maňa
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Pavel BEBLAVÝ – spisovateľ, osvetový pracovník, kňaz
16. 05. 1847 Vrbovce
18. 05. 1910 Sobotište
Gustáv TOMALA - básnik, prekladateľ, etnograf
21. 08. 1832 Žaškov
18. 05. 1902 Skalica

175. výr.

120. výr.

Michal BUBNIČ – cirkevný hodnostár, pôsobil v Moravskom Svätom Jáne
22. 05. 1877 Borinka
22. 02. 1945 Rožňava

145. výr.

Jozef MÜLLER – telovýchovný funkcionár (lyžovanie)
27. 05. 1907 Borský Svätý Mikuláš
10. 06. 1969 Piešťany

115. výr.

Martin ORGONÍK–KUNOVSKÝ - ľudový básnik
28. 05. 1887 Kunov
17. 03. 1916 Bratislava

135. výr.

Ferdinand AMENA - učiteľ, publicista, technik
21. 05. 1891 Šaštín-Stráže
30. 05. 1972 Bratislava

50. výr.

Ján FILO – cirkevný spisovateľ a hodnostár
31. 05. 1722 Sobotište
12. 11. 1786 Trnava

300. výr.

Anton KARDHORDÓ – prekladateľ, katolícky kňaz
31. 05. 1797 Šaštín
08. 01. 1874 Šurany

225. výr.

Jún

Ján ORAVEC – jazykovedec, pedagóg
01. 06. 1922 Rozbehy
01. 05. 1986 Bratislava
Mikuláš DOHNÁNY – básnik, historik, vydal knihu o Skalici
28. 11. 1824 Dolné Držkovce
02. 06. 1852 Trnava

100. výr.

170. výr.

František ŠKUTIL – spisovateľ pre deti a mládež, publicista, krajanský pracovník
v USA
02. 06. 1872 Skalica
150. výr.
26. 04. 1933 Boonton (USA)
Lýdia ŠTOLCOVÁ – maliarka, výtvarná pedagogička
05. 06. 1942 Senica

80. výr.
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Mária KRÁĽOVIČOVÁ – herečka
07. 06. 1927 Čáry

95. výr.

Gustáv Adolf BEŽO – kníhtlačiar, vydavateľ, spisovateľ
27. 11. 1890 Senica
09. 06. 1952 Plavecký Štvrtok

70. výr.

Stanislav TREYBAL – publicista, osvetový pracovník, pedagóg, pôsobil v Skalici
09. 06. 1882 Kokořín-Šemanovice (Česko)
140. výr.
17. 03. 1970 Bratislava
Ján GREGOREC – spisovateľ, literárny vedec, profesor, pôsobil v Borskom Svätom Jure
12. 08. 1914 Bodie (USA)
10. 06. 1982 Bratislava
40. výr.
Ján OLIVA – verejný činiteľ, hospodársky pracovník
14. 06. 1903 Holíč
12. 06. 1982 Praha (Česko)

40. výr.

Anton VOSÁTKO – organizátor družstevníctva, učiteľ
12. 06. 1867 Skalica
19. 10. 1960 Trnava

155. výr.

Štefan MANDELÍK - kultúrno -osvetový pracovník, učiteľ, kňaz
13. 06. 1822 Popudinské Močidľany
31. 12. 1891 Nové Sady

200. výr.

Ján PODHRADSKÝ – náboženský spisovateľ, osvietenec, kňaz
04. 07. 1758 Modra
17. 06. 1817 Senica

Ján ČERNOCH – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár
18. 06. 1852 Skalica
25. 07. 1927 Esztergom (Maďarsko)

205. výr.

170. výr.

Ján DAMBORSKÝ – jazykovedec, kňaz, stredoškolský profesor, archivár
12. 08. 1880 Kopčany
19. 06. 1932 Nitra

90. výr.

Tomáš RUŽIČKA – národno-kultúrny dejateľ, priekopník družstevníctva
11. 12. 1877 Gbely
21. 06. 1947 Žilina

75. výr.

Janka HREBENDOVÁ - osvetová a zdravotná pracovníčka, pôsobila v
Sobotišti, Senici a Prietrži
28. 06. 1812 Humpolec (Česko)
25. 01. 1880 Vrbovce

210. výr.

Pavel JAMÁRIK – kňaz, žurnalista, významný predstaviteľ americko-slovenského
života
24. 12. 1875 Kunov
29. 06. 1922 Disputanta (USA)
100. výr.
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